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Druk bezochte boekpresentatie Paal 66
Onder grote belangstelling overhandigde auteur Folkert  

Bloeme het eerste exemplaar van zijn boek Paal 66, 

Zandvoort in de periode 1850-1950 aan zijn vrouw Joke 

Bais. Zij was de animator en tevens kritische tekst-

bewerker van het boek. Na de overhandiging in strand-

paviljoen Club Nautique was er gelegenheid om een  

gesigneerd exemplaar aan te schaffen. 

door Nel Kerkman

Na het welkomstwoord van 
neef Stef Bais gaf Samuel de 
Lange, socioloog en journa-
list, een komische vergelij-
king tussen het dorpsleven 
van een Spaans dorpje in 
1972 en dat van Zandvoort. 
Tot slot roemde De Lange 
zijn vriend Folkert en vond 

Folkert Bloeme overhandigt het eerste exemplaar aan zijn vrouw 
Foto: Rob Bossink

dat Zandvoort trots mag zijn 
op deze dorpsgenoot. 

Vervolgens vertelde Bloeme 
hoe hij er toe is geko-
men om een boek te gaan 
schrijven over deze peri-
ode. Sinds 2004 staan zijn 
artikelen op de website van 
Rob Bossink en veel mensen 
reageerden positief op zijn 
pennenvruchten. De vraag 
naar een boek bleek steeds 
groter en in 2010 besloot 
Bloeme alle oude verhalen 
samen met nieuwe te bun-
delen. Na uitvoerig snuffe-
len in landelijke archieven 
werd hem duidelijk dat 
de periode 1850-1950 van 
grote invloed is geweest 
voor de Zandvoortse ge-

In 2012 stelt de gemeente opnieuw een prijs beschikbaar 
voor een vrijwilligersorganisatie in Zandvoort onder het 

thema ‘vrijwilligerswerk dat bindt’.  
Nomineren kan tot 28 november. Meer informatie op 

www.vip-zandvoort.nl. Lees verder op pagina 21

Gemeente Zandvoort

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Aanstaande zondag is er 
weer de NAJAARSMARKT 

waarbij SEA OPTIEK
diverse mooie 

AANBIEDINGEN heeft!
Tevens is dat de 

laatste dag van onze 
UITVERKOOP!

Kom dus nog snel een bril  
uitzoeken voor maar 15 euro!!!!
(bij gelijktijdige aankoop montuur + glazen)

Pietenmeester?

‘Nee meneer Meijer, 
u bent toch echt een 

burgemeester’

De Mannetjes

schiedenis en dat dit bij 
veel Zandvoorters onbe-
kend was. Met financiële 
hulp van sponsoren kwam 
tenslotte het boek tot stand 
waarvan Leen Paap van 
Transportbedrijf Gebr. Paap 
extra op deze namiddag 
werd genoemd. Tenslotte 

Haltestraat 10 A/B 
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

fashion

fashion

fashion

MID-SEASON

SALE

Welkom Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en afgelopen zondag is 
hij groots in Zandvoort ontvangen. De Sint werd met de  
redboot Annie Poulisse van de KNRM bij de rotonde aan 
wal gebracht, waar naar schatting 3.000 mensen hem op 
het strand begroette.

Uiteraard stond zijn trou-
we schimmel al op hem te 
wachten en die bracht hem 
naar het Raadhuisplein waar 
eigenlijk een beetje paniek 
heerste. De burgemeester, 
die Sinterklaas daar altijd 
ontvangt, was nog niet 
gesignaleerd en ook zijn 
vrouw wist niet waar hij 
was. Mevrouw Meijer nam 
vooralsnog de honneurs 
waar maar is natuurlijk niet 
de burgemeester. Gelukkig 
kwam het toch nog goed. De 
burgemeester wilde ook voor 
Zwarte Piet leren en was het 
gebouw van de ABN opge-
klommen. Toen hij samen 
met een andere Piet naar 
beneden wilde, ging dat niet 
meer omdat de burgemees-

ter nog geen Pietendiploma 
heeft. Uiteindelijk werd de 
brandweer gebeld en die 
stuurde de ladderwagen om 
het duo weer naar beneden 
te halen. Toen dat gebeurd 
was, kon de burgemeester 
de Goedheiligman ontvan-
gen maar had hij wel een 
paar roetzwarte vegen in 
zijn gezicht. 

Na het zingen van een aan-
tal liedjes en de mededeling 
van de Sint dat de kinderen  
’s avonds hun schoen moch-
ten zetten, maakte Sinterklaas 
een tochtje op Americo door 
het centrum. Later die dag 
was de Sint ook nog present 
bij het Sinterklaasspektakel  
in de Korver Sporthal.

De burgemeester is terecht

was burgemeester Niek 
Meijer de hekkensluiter 
van het officiële gedeelte 
van de boekpresentatie en 
hij sloot zich graag aan bij 
de lovende woorden van de 
vorige sprekers. Een recensie 
van het boek Paal 66 vindt u 
elders in deze krant. 
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familieberichten

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl
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wegens vakantie 
aangepaste  
openingstijden
van 15 t/m  
27 november:
inloopspreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van  
13.00 tot 14.00 uur en op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur 
door waarnemend dierenarts Viviane Miellet. 
op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag door  
waar nemend dierenarts Viviane Miellet.
vragen, advies, ophalen voer en/of medicijnen:  
bij assistent Greet tijdens de normale spreekuurtijden.
telefonisch bereikbaar: tijdens openingstijden.

Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | Lijsterstraat 7 |  
2042 ch Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Actie vanaf 
donderdag 22 november
t/m zondag 25 november

 1 roomboter Speculaasstaaf en 
 1 roomboter Amandelstaaf samen € 6,95

 Oat bran, familie recept fijn volkoren € 1,95

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 22/11 - 28/11

SINT EN DIEGO de magische bron van Myra (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur 

MEES KEES (NL)
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE
DO om 19.30 uur - LADIES NIGHT - uitverkocht

ALLES IS FAMILIE
VR t/m WO om 16.30 uur en VR t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL
VR t/m WO 21.45 uur 

A SIMPLE LIFE
WO om 19.30 uur

Verwacht: Hotel Transsylvanie 8/12 + Koning van Katoren 26/1

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

… was het de leukste Sinter-
klaasintocht ooit. Eindelijk 
scheen de zon en er waren 
heel veel mensen met kin-
dertjes op de been. Sinter-
klaas zag net zoals zijn Zwarte 
Pieten er weer picobello uit. 
Het Pieten orkest speelde 
voortreffelijk en de sfeer was 
prima. Vooral de verdwijntruc 
van de burgemeester vond 
ik, en met mij velen, hilarisch 
en leuk bedacht. Zelfs de veel 
besproken ladderwagen werd 
van stal gehaald en zo zag je 
hoe onmisbaar deze brand-
weerwagen eigenlijk is. Een 
goede zet, Sinterklaas. 

Er zijn dan toch altijd men-
sen die lopen te mopperen. 
Het is niet te geloven. Dat is 
echt Zandvoort op z’n smalst! 
Zitten we nou te wachten op 
bewoners die altijd maar ‘teu-
gen’ zijn? Zo vindt men dat de 
ladderwagen niet als grapje 
gebruikt had mogen worden. 
Geldverspilling! Nou dan weet 
ik nog wel meer zaken op te 
noemen die niet kloppen en 
die handenvol geld kosten. 
Dat is niet zo moeilijk! Maar 
daar heb ik echt geen zin in! 
Laten we positief blijven. Ik 
herinner me opeens een ver-
haal uit het boekje ‘Zandvoort 
van toen’. Daarin schrijft J.A. 
Steen over Zandvoort anno 
1908 waar veel mensen des-
tijds het niet breed hadden. 
Ondanks de armoede en 
mede met hulp van derden 
kwam Suntereklaes toch nog 
in de Kroisstraat. En het mo-
raal van dit dorpsverhaal is: 
geen gezeur we gaen erveur. 

In deze moeilijke tijden wil ik 
met alle liefde een bloembak 
adopteren, veeg ik al jaren de 
bladeren op die op mijn stoep-
je vallen en ben ik blij dat we 
onze auto eindelijk zonder 
problemen voor de deur kun-
nen parkeren. Daarom vind ik 
dat de intocht van Sint een 
groot familiefeest moet blij-
ven. Het is genieten van al de 
vrolijke gezichten die 
onvoorwaardelijk gelo-
ven in de goede gaven 
van Sinterklaas. Met of 
zonder ladderwagen. N

el
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cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

NOVEMBER 

24	Sinterklaas	en	de	lachende	Professor - 
Sinterklaasshow in De Krocht, voorstelling om 13.00 uur  
en om 16.00 uur

24	Museumpodium - Burgemeester vertelt een Sinter-
klaasverhaal. Zandvoorts Museum, aanvang 15.00 uur 

24	Optreden	Marjet - The Voice of Holland kandidaat 
Marjet van den Brand treedt op in Beachclub Take Five,  
aanvang 19.00 uur

24	Karaoke	zingen - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

25	Feestmarkt	Zandvoort - Grote winterse jaarmarkt 
door het hele centrum. 10.00-16.00 uur 

DECEMBER

1	 Sinterklaas	en	de	verdwenen	mijter - 
Sinterklaasshow in Center Parcs, voorstelling van  
16.00 tot 17.30 uur

14	Opening	ijsbaan	- Raadhuisplein

22	De	Babbelwagen	- Digitale fotovoorstelling 
‘De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Volgens mij…

Oefenen voor het Pietendiploma

De Sint heeft er weer 250 Pieten bij

Veranderende dienstverlening gemeente

Beaujolais Nouveau feestelijk ontvangen

In de Korver sporthal waren zondagmiddag circa 250 kinderen aanwezig die allemaal  
hun Zwarte Pietendiploma gingen halen. Dat ging door middel van allerlei spelletjes  
die gerelateerd waren aan handigheden die Zwarte Pieten moeten hebben om goed te 
kunnen functioneren. 

De gemeente Zandvoort gaat per 1 januari aanstaande 
meer digitaal haar diensten verlenen aan de burgers. Er 
komt ook een breder palet diensten dat via de totaal ver-
nieuwde gemeentelijke website te bekijken en te down-
loaden zijn. Natuurlijk blijft er de centrale balie, maar ook 
daar zal het een en ander gaan veranderen.

Zaterdagavond is de eerste wijn van de nieuwe oogst fees-
telijk ontvangen in café Neuf. Carlo en Marianne maken er 
altijd een bijzondere gelegenheid van, zo ook dit jaar. Kees 
Koek was uitgenodigd met zijn groep Different Cook en de 
chef had daarop ingehaakt door een nieuwe wildkaart te 
presenteren die behoorlijk goed in elkaar zat.

Over daken lopen, pakjes 
opstapelen, zaklopen en dat 
soort zaken werden door 
de kinderen met goed ge-
volg afgelegd en ze kregen 
dan ook allemaal het fel be-
geerde diploma. Hoogtepunt 
was de binnenkomst van 

“Onze dienstverlening gaat 
steeds meer via de digitale 
snelweg. We gunnen ons 
een overschakelperiode van 
drie maanden waarin onder 
andere het telefoonnummer 
naar 14023 zal gaan. U hoeft 
alleen maar even Zandvoort 
in te spreken en u wordt 
direct doorverbonden. Dat 
is trouwens een landelijk 
nummer, met het netnum-
mer achter het getal 14”, zegt 

Het is altijd weer een feest 
als Different Cook bij café 
Neuf speelt. De formatie 
speelt allerlei soorten mu-

Sinterklaas. De kinderen  
hadden van de Danspieten 
aan het begin van de mid-
dag een dansje en een liedje  
geleerd en die werden voor 
de Sint uitgevoerd. Na het 
maken van foto’s met de  
Sint en Zwarte Pieten, die 

burgemeester Niek Meijer.

Maar ook de openingstijden 
van de centrale balie zul-
len veranderen. Zo kunt u 
’s ochtends vanaf 08.30 tot 
12.30 uur ‘vrij’ binnenlopen 
en wordt u ook geholpen. 
Voor specifieke zaken kunt 
u ’s middags een gerichte 
afspraak maken en dan zult 
u direct geholpen kunnen 
worden, dus zonder wacht-

ziek en op de een of an-
dere onverklaarbare wijze 
weet bandleider Koek al-
tijd de juiste muziek uit  

gratis kunnen worden  
opgehaald, was er een einde 
gekomen aan een mooie dag 
voor zowel het gezelschap 
van de Sint als voor de kin-
deren, die een altijd weer 
spannende tijd voor de boeg 
hebben.

tijd. De voordeur is dicht 
maar als u een afspraak hebt 
wordt voor u opengedaan. 
Donderdag is er van 17.00 
tot 20.00 uur een avondo-
penstelling. 

De website gaat een grote 
rol spelen in de veranderen-
de dienstverlening van de 
gemeente. Zo kunt u digitaal 
een paspoort aanvragen en 
veel andere gerichte afspra-
ken regelen. Dit alles moet 
leiden tot efficiënter werken 
en een soepeler omgang met 
de klanten en hun wensen of 
vragen. “We blijven dus ge-
woon open maar er komen 
extra kanalen bij”, aldus wet-
houder Sandbergen.

te kiezen om de gasten te 
laten swingen en te laten 
genieten. Het werd dan  
ook allengs drukker met 
de vrolijke noten van de 
muziekband. De nieuw ge-
oogste Franse wijn liet zich 
ondertussen goed weg-
drinken en die combinatie 
maakte dat het een gezel-
lige en geslaagde avond is 
geworden.

b november	b december b	
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burgerlijke stand
10 november - 16 november 2012
Geboren:
Elana Maya Barbara, dochter van: Tromp, Jan Steven en: 
Rozenberg, Josephine Dé.
Jacky Djaimie, dochter van: Wakker, Theodorus Jeroen en: 
Hoks, Desirée Natalie Patricia.
Floris Pieter Cornelis, zoon van: van Aertsbergen, Kevin 
Matthias en: de Laat, Aafje Elisabeth Petronella.
Rick, zoon van: Meijerink, David William en: Koper, Sabrina.
Joey Mitchell, zoon van: van Gemert, Stephan Michaël en: 
Dek, Tamara.
Izzy Evelyn, dochter van: Bluijs, Roy Pascal en: Stegeman, 
Gwendolyn.

Gehuwd:
Dalman, Jan Gijsbert en: Miotti Silva, Fabiani.

Overleden:
Hartgers, Jan Herman, oud 80 jaar.
Gerke, Henri Theodoor, oud 74 jaar.
Tros geb. van Hoven, Elizabeth Brichina, oud 91 jaar.
Dijkman geb. Kool, Louisa, oud 77 jaar.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastores D. Duijves & C. van Polvliet, 
viering 90 jaar Antoniuskerk
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

November: Sint Nicolaas 

Zondag 25 november  
Sinterklaasviering voor de vaste deelnemers 
van de 1ste en 3de zondagen.
Donderdag 29 november:  
pepernoten bakken, borstplaat en marsepein? 

December: Kerst

Donderdag 6 december  
Sintviering voor de vaste deelnemers
Donderdag 13 december  
gipsen decoraties gieten en schilderen
Donderdag 20 december  
decoraties schilderen, kerstboom versieren
Zondag 16 december   
kerststukjes maken
 

Januari: Nieuwjaar en winter

Zondag 6 januari 2013 
nieuwjaarswensen met een drankje en een 
hapje 
Donderdag 10 januari  
bloempotten versieren
Donderdag 17 januari  
vetbollen maken, pindasnoeren maken en  
aan versierde bloempotten vast maken
Zondag 20 januari 
bloempotten versieren en vetbollen maken 
(grote bloempot voor patio met bollen  
en plantjes), stamppotten bedenken voor 
volgende maand!

Meldt u zich wel drie dagen van te 
voren aan in verband met de warme maaltijd.

De kosten zijn € 7,50 per dag 
inclusief de warme maaltijd.

Aanmelden: 
Bij de receptie van Pluspunt Zandvoort

023- 5740330 
of bij Els Bruyns 023-5740345

www.OOKZandvoort.nl
www.Pluspuntzandvoort.nl

BINTANG MAALTIJDBEZORGING

- Oud Hollands dagmenu € 8,50
- Senioren Maaltijd € 8,50
- Oud Hollandse Pannenkoek € 6,--
- Nasi Rames € 9,50
- Nasi Rames Speciaal € 12,--
- Indische Rijsttafel € 17,50 p.p.
Geopend: dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur
Bel 023-5712800
Toko Bintang, oud Hollandse en Indische keuken.
Haltestraat 34, 2042LN Zandvoort 

Oud Hollandse en Indische keuken
*NIEuw: Oud Hollandse Pannenkoeken

Activiteitenkalender OOK Samen
Van de “huiskamer” 

OOK Zandvoort voor senioren
U bent van harte welkom!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Erfgoedleerlijn: tot over 100 jaar!
Op woensdag 14 november hebben burgemeester Niek 
Meijer en wethouder Gert Toonen in de Blauwe Tram  
officieel de Erfgoedleerlijn geopend. Het werd een  
geweldige ochtend voor de basisschoolleerlingen met  
als hoogtepunt het vullen van een oude kist met het  
culturele erfgoed van nu. 

vlak als op sociaal gebied in 
hun eigen dorp. 

Ken je geschiedenis
Ieder schooljaar maken leer-
lingen van alle groepen ken-
nis met een onderwerp uit 
het cultureel erfgoed van 
Zandvoort. De lesbeschrij-
ving bestaat uit wonen, jut-
ten, vissersleven, reddingen 
op/aan zee, visserspad, bad-
plaatsarchitectuur en, voor 
de oudste groep, Zandvoort 
in WO II. Bij elk onderwerp 
is er een op maat gemaakte 
leskist. De projecten begin-
nen meestal met een les in 
de klas, waarbij de leskisten 
als leidraad dienen. Na de les 
in de klas, krijgen de groepen 

theek Duinrand activitei-
ten om kennis te maken 
met de nieuwe media. 
Voor vragen over het ge-
bruik van Internet, social 
media, games en mobiele 
telefonie kunt u op vrijdag 
30 november tussen 10.00 
en 11.30 uur terecht bij het 
mediaspreekuur. Kinderen 
van 2 tot 7 jaar kunnen op 
30 november van 15.00 tot 
16.00 uur genieten van ge-
animeerde prentenboeken 
met spelletjes. De toegang 
is gratis, aanmelden is wen-
selijk. Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen woensdag 28 no-
vember van 14.00 tot 16.00 
uur een computerprogram-
ma bouwen, verhalen ver-
tellen met beeld en geluid 
en eventueel zelf muziek, 
kunst of spelletjes maken. 
De toegang van dit project 
is voor leden € 3 en niet le-
den € 5. Graag reserveren, 
tel. 5714131 of zandvoort@
bibliotheekduinrand.nl.

Geslaagde actie 
voedselbank

Ondanks de voor ieder-
een moeilijke tijden en de 
aankomst van Sint op de 
TV zaterdag, is er door de 
klanten van Vomar een re-
cord aantal van 58 kratten 
ingezameld voor de voed-
selbank. Zelfs een groepje 
sporters die door vrijwil-
ligster Inez Wegma wer-
den aangespoord om met 
de actie mee te doen, do-
neerden gezamenlijk een 
pak spaghetti. Moe maar 
voldaan over het resultaat 
gingen de vrijwilligers naar 
huis en denken nu alweer 
na over de volgende actie.

Makelaar van het Jaar

Dit jaar wordt in Nederland 
voor het eerst de ‘Woning-
makelaar van het Jaar’ 
Award uitgereikt. Het is een 
onafhankelijke, overkoepe-
lende prijs die bedoeld is 
voor makelaars die zich in de 
huidige moeilijke markt po-
sitief weten te onderschei-
den. Greeven Makelaardij 
o.g. in Zandvoort is geno-
mineerd voor de Marketing 
Award. De vakjury bestaat 
onder andere uit de di-
recties van marktorgani-
saties als Funda, Jaap.nl, 
de Hypotheekshop, VBO 
Makelaar, VastgoedPro. “Wij 
zijn erg blij dat wij ons in de 
huidige woningmarkt posi-
tief kunnen onderscheiden 
en deze nominatie is voor 
ons een stimulans om op 
dezelfde weg door te gaan! 
Ook op dit moment zijn er 
voldoende kansen voor on-
dernemende makelaars”, 
aldus mede-eigenaar Timo 
Greeven. Eind december 
zullen de winnaars bekend 
gemaakt worden.

Zandvoorts 
Mannenkoor 
Op zondag 25 novem-
ber zal het Zandvoorts 
Mannenkoor onder leiding 
van dirigent Wim de Vries 
opnieuw een concert geven 
in het Draaiorgelmuseum 
aan de Kuppersweg 3 in 
Haarlem. Vorig jaar was 
dit een groot succes en 
de verwachtingen zijn 
ook dit keer hoog gespan-
nen. Begeleid door het be-
faamde Kunkelorgel wordt 
voor de pauze een aantal 
klassieke nummers gezon-

Met enige regelmaat worden inwoners geconfronteerd met een letterlijke 
slag in het gelaat als ze langs een voortuin lopen waar weelderige takken-
groei over het trottoir voor ongewenst effect zorgt. 
Ergernissen over gedrag van de medemens zijn van alle dag en wereldwijd. 
Dat geldt voor veel onderwerpen, zo ook ten aan zien van de openbare ruime, 
onze dagelijkse leefwereld.
Met minimale inspanning kunt u het zoveel prettiger maken voor de mede-
mens. Tien minuten de snoeischaar hanteren en het is opgelost. Deksel van 
de vuilnisbak dicht doen en zwerfvuil krijgt geen kans. Geen eten(sresten) op 
straat voor de vogels, waardoor geen overlast van meeuwen, duiven, huisdie-
ren en vossen. Hondenpoep logischerwijs opruimen en geen huishoudelijk 
afval in de gemeentelijke prullenbakjes die daardoor niet gaan uitpuilen….
Het is toch zo simpel….!

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
een klap in het gezicht…?

gen, terwijl na de pauze een 
keuze uit een populairder 
genre zal klinken. Pianist 
Theo Wijnen zorgt hierbij 
eveneens voor muzikale 
ondersteuning. Het concert 
begint om 14.00 uur en de 
heren zullen er piekfijn uit-
zien met de stropdas, die zij 
onlangs ter gelegenheid van 
het 30-jarig jubileum van 
burgemeester Niek Meijer 
mochten ontvangen.

Unieke tandartsstoel

Sinds een paar weken be-
schikt de tandartspraktijk 
van Nieuw Unicum over een 
absolute noviteit op het ge-
bied van de gebitsverzorging 
voor cliënten die afhankelijk 
zijn van een rolstoel. Voor de 
meeste van hen is het niet 
meer op te brengen om in 
een reguliere tandartsstoel 
de behandeling te onder-
gaan. De tandartsruimte van 
Nieuw Unicum is nu uitge-
rust met een kantelplateau 
dat in de grond verzonken 
ligt. De rolstoel wordt er op 
gereden en kan vervolgens 
in elke wenselijke stand en 
hoogte gezet worden zodat 
de tandarts of mondhygië-
niste de behandeling kan uit-
voeren. Volgens het Engelse 
bedrijf dat het apparaat 
leverde is dit plateau het 
eerste dat op het vasteland 
in Europa in gebruik is geno-
men. De € 50.000 van het 
kantelplateau is gerealiseerd 
dankzij giften van Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum 
en Fonds NutsOhra.

Mediawijsheid in de bieb
In de Week van de Media-
wijsheid organiseert biblio-

een bezoek van een cultu-
rele instelling op school of 
bezoeken de leerlingen zelf 
een instelling. De lessen zijn 
vormgegeven door Sandra 
Overweg in samenwerking 
met Marieke van de Pol,  
zij ontwierpen ook het ge-
weldige boekje ‘Kees de 
muis zoekt een huis’, met 
illustraties van bekende 
Zandvoortse woningen, dat 
in de leskist aanwezig is  
en tevens te leen is bij de  
bibliotheek. 

Van computerspel tot  
Donald Duck
De leerlingen van de 4 aan-
wezige basisscholen hebben 
goed nagedacht over wat 
er over 100 jaar niet meer 
zal zijn. Niet alleen compu-
terspellen hadden de voor-
keur maar ook of de Oranje 
Nassauschool er nog wel 
zou staan, zouden er nog 
Donald Duck’s zijn en welk 
een betaalmiddel is er dan? 
Er werd zelfs getwijfeld of 
een week in 2112 nog wel 
uit 7 dagen zou bestaan! Uit 
één van de leskisten had-
den Mashal en Maha van de 
Duindoornschool de Ot en 
Sien kleding plus klompen 
aangetrokken. Iedereen, in-
clusief Meijer en Toonen, had 
veel plezier in het vullen van 
de kist. Via een rechtstreekse 
verbinding zagen de kinde-
ren op een groot scherm hoe 
de burgemeester de kist in 
de kluis van het raadhuis op-
borg. Pas over 100 jaar wordt 
die kluisdeur weer geopend.

De kist wordt gesloten en pas over 100 jaar geopend

Gemeente Zandvoort

door Nel Kerkman

De Erfgoedleerlijn is een 
project in het kader van een 
cultuureducatie en kwam 
tot stand met financiële 
steun van Provincie Noord-
Holland, in samenwerking 
met Cultuurcompagnie 
Noord-Holland, gemeente 
Zandvoort, Zandvoorts 
Museum en de belangeloze 
inzet van de culturele instel-
lingen Folklorevereniging De 
Wurf, het Juttersmu-ZEE-um, 
de Zandvoortse Redding 
Brigade en de Bomschuiten 
Bouwclub. Het doel van het 
project is: de jeugd bekend te 
maken met hun erfgoed, zo-
wel op cultureel/historisch 
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Noodhek rond de Algemene Begraafplaats

De 5 winnende ondernemers | Foto: Rob Bossink

Meer vernielingen op 
Algemene Begraafplaats

Ondernemersavond was voor de ondernemers

In de Zandvoortse Courant van vorige week werd melding 
gemaakt van beschadiging door vandalen aan een graf op 
de Algemene Begraafplaats. Vlak na het ter perse gaan van 
die krant, bereikte ons het bericht dat er aan de Tollens-
straat nog eens vier graven beschadigd waren. 

Donderdag 15 november vond in strandpaviljoen De Haven 
van Zandvoort de jaarlijkse Ondernemersavond plaats. Het 
thema dit jaar was ‘Ondernemers met lef’. De avond werd 
georganiseerd door de gemeente Zandvoort en financieel 
mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel. Te-
vens werd de winnaar bekend gemaakt van de verkiezing 
‘Zandvoortse ondernemer van het jaar 2012’. 

De beheerder van de be-
graafplaats ontdekte woens-
dagochtend de vernielin-
gen. Vermoedelijk heeft dit 
hoogst kwalijke ‘incident’ 
in de nacht van dinsdag 13 
op woensdag 14 november 
plaatsgevonden. Het betreft 
beschadigingen van zowel 
het graf als van memorabi-
lia die op de graven stonden. 

De politie heeft ter plaatse 
nader sporenonderzoek ver-
richt en zegt de zaak hoog 
op te nemen. Er zijn direct 
preventieve maatregelen 
getroffen door het plaatsen 
van een tijdelijk bouwhek-
werk langs het fietspad aan 
de kant van de spoorlijn en 
er wordt extra gesurveilleerd 
door de politie en de beheer-
der van de begraafplaats. 
Burgemeester Niek Meijer 
reageerde woest: “Ik vind 
deze vernielingen buitenge-
woon verwerpelijk en baal 
hier verschrikkelijk van. Het 
is onvoorstelbaar laf gedrag 
van mensen. De ernst van de 
situatie maakt dat er nu an-
dere maatregelen getroffen 
zullen moeten worden.”

De beveiliging van de be-
graafplaats is een ‘hot item’ 
in de raad. Vooral Sociaal 
Zandvoort, maar ook an-

Wethouder Belinda Görans-
son van Toerisme en 
Economische Zaken prees 
de ondernemers, die in deze 
economisch moeilijke tijden 
met bravoure en moed alles 
in het werk stellen om boven 
het maaiveld uit te komen 

dere partijen, maken zich 
grote zorgen over het ont-
breken van een hekwerk 
aan de zuidkant van de 
begraafplaats. De route 
naar Nieuw Noord via het 
fietspad staat bekend als 
een ‘slooproute’ en dus is 
de vraag gerechtvaardigd 
waarom er geen hek langs 
de begraafplaats staat. 
Onverlaten hebben op 
deze manier wel heel snel 
en gemakkelijk toegang 
en kunnen hun gang gaan 
omdat bewaking ontbreekt. 
In december bespreekt de 
gemeenteraad de opties 
voor het plaatsen van een 
permanente afscheiding, 
die wel ter beschikking is 
maar nog niet is geplaatst.

De gemeente heeft de na-
bestaanden geadviseerd 
aangifte te doen bij de po-
litie als zij slachtoffer zijn 
geworden van beschadiging 
van een graf. De rechtheb-
benden van een graf dat is 
beschadigd zijn op hoogte 
gesteld door de gemeente 
maar dat komt wel als mos-
terd na de maaltijd. Tijd voor 
actie dus. Die actie is inmid-
dels besproken in de raads-
vergadering van afgelopen 
dinsdag, waarvan u een ver-
slag kunt lezen op pagina 9.

en hiermee Zandvoort als 
gezellig winkelgebied op 
de kaart proberen te zet-
ten. Tevens vroeg zij aan-
dacht voor de ludieke actie 
voor drievoudig Nederlands 
jeugdkampioen judo Glen 
Koper om nog een vijftal 

Jeugdkampioenen gehuldigd Decemberactie OVZ
Een groot aantal jeugdkampioenen is vorige week donder-
dag door de Sportraad Zandvoort in de raadszaal van het 
raadhuis gehuldigd. Ook enkele toptalenten werden tij-
dens de bijeenkomst in het zonnetje gezet. Zij kregen allen 
uit handen van sportwethouder Gert Toonen en de nieuwe 
Sportraad-voorzitter John Lemmens een fraaie handdoek 
met inscriptie.

De Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ) houdt ook 
dit jaar weer een decemberactie waarin het winkelende 
publiek mooie prijzen kan winnen. Zo is de hoofdprijs een 
grootbeeld TV en zijn er mooie prijzen die beschikbaar 
worden gesteld door de hoofdsponsors. 

De teams die het afgelopen 
jaar kampioen zijn gewor-
den kwamen vooral van 
hockeyclub ZHC en voetbal-
club SV Zandvoort. Van de 
individuele sporten vielen 
de broers Saunier op, die 
een niet bepaald alledaagse 
sport beoefenen. Zij spelen 
pétanque, hetgeen vaak 
verwisseld wordt met jeu 
de boules. 

De actie start komende 
zaterdag 24 november en 
duurt tot en met zaterdag 
22 december. Bij de deelne-
mende winkeliers krijgt u bij 
iedere besteding een lot dat 
u ingevuld in de daarvoor 
bestemde bussen moet de-
poneren. De trekking van de 
weekprijzen is op 8 en 29 de-
cember tijdens het ZFM za-
terdagochtend programma 
Goedemorgen Zandvoort en 
de hoofdprijzen worden op 
5 januari op de ijsbaan ge-
trokken. De uitslagen wor-
den ook gepubliceerd in de 
Zandvoortse Courant en op 
de website van OVZ: www.
ovzandvoort.nl.

De deelnemende winkels 
zijn: Albert Heijn, Bruna, 

Ook negen jeugdige sporters 
die een beschermde status 
binnen het NOC*NSF hebben 
en internationaal aanspre-
kende prestaties hebben ge-
leverd, werden door Toonen 
aan de volle raadszaal voorge-
steld. Judoka Glen Koper, voor 
de derde keer op rij kampioen 
van Nederland, hield een le-
zing over het doen en laten in 
verband met topsport.

Kaashuis Tromp, Slinger 
Optiek, Slagerij Horneman, 
Vlug Fashion, Pour Vous 
Moerenburg Parfumerie, 
Hema, Grand Café XL, Pole 
Position, Music and More, 
Kids Avenue, Zandvoort 
Optiek, Center  Parcs, 
Circuit Park Zandvoort, 
Radio Stiphout, C’est 
Bon, Blokker Zandvoort, 
Barrraba, Slagerij Vreeburg, 
Beach Net, De Kaashoek, 
Dobey, Van Vessem, Het 
Plein, Café Koper, Van der 
Valk & Swart notarissen, 
Auto Strijder, Versteege’s 
I Jzerhandel , Shanna’s 
Shoerepair, Bloemsierkunst 
Bluijs, Headsigns, Gall & 
Gall, Kwekerij Van Kleeff, 
Oliebollenkraam Faase, 
Naturana.

sponsors te vinden. Iets 
wat ter plekke met succes 
werd gerealiseerd! Hierna 
gaf Laurette van Halen van 
de Kamer van Koophandel 
aan, dat het woord ‘lef’ voor 
haar betekent: dat je jezelf 
blijft en vanuit eigen kracht 
blijft werken aan de vele uit-
dagingen. Niet alleen, maar 
samen met de gemeente 
en de centrummanager 
Gert van Kuijk, die sinds kort 
goede ondersteuning krijgt 
van Ingrid Muller. Gezien het 
grote aantal van ruim 1300 
ZZP’ers in Zandvoort, wordt 
ook nagedacht wat er voor 
deze groep gedaan kan wor-
den door de KvK.

Alvorens tot de prijsuitrei-
king over te gaan van de 
ondernemersverkiezing, 
werd uit een bokaal met 
visitekaartjes de naam van 
mevrouw I Fong Ernst-Chi 
getrokken. Naast een fles 
wijn kreeg zij een lunch met 
wethouder Göransson aan-
geboden.

De winnaars van de vijf catego-
rieën waren: Hotel Zeespiegel 
(categorie logiesverstrekkers), 
Kids Avenue (categorie de-
tailhandel), Strandpaviljoen 
Thalassa (categorie strand-
horeca etc.), snackbar Het 
Plein (categorie horeca) en 
Zonnestudio Sunny Beach 
(categorie overigen). De uit-
eindelijke winnaar van de wis-
seltrofee ‘Het Haringmeisje’, 
gemaakt door kunstenares 
Noor Brandt, werd snackbar 
Het Plein. De winnaar van 
vorig jaar, Ron Brouwer van 
café Laurel & Hardy, overhan-
digde met trots deze wissel-
trofee aan de broers Robert en 
Alexander Slag en hun com-
pagnon Mimoun Abdellaui. 

Na de prijsuitreiking was er 
voldoende tijd en gelegen-
heid voor de vele aanwezi-
gen om de onderlinge ban-
den onder het genot van een 
hapje en een drankje verder 
aan te halen en te verster-
ken. Niet voor niets is het 
thema volgend jaar: Samen! 

Jeugdkampioenen
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tyn's

   pizza
take away

023 5712547
Kom langs of bel om je pizza te bestellen

Ambachtelijke pizza's uit de houtoven

Margherita 
mozzarella, tomatensaus en basilicum

Bianca 
mozzarella, tomatensaus, prosciutto, parmezaan en rucola

Putanesca 
mozzarella, tomatensaus, olijven, kappertjes, 

rode peper, knofl ook en ansjovis

Finocchiona 
mozzarella, tomatensaus, venkelsalami, 

cherry tomaatjes & rucola

Vegetariana 
mozzarella, tomatensaus, artisjok, cippoline 

en geroosterde groentes

€10,-
alle pizza’s

strandpaviljoen Tijn Akersloot
Boulevard Paulus Loot 1b

ABN AMRO IS 
ALTIJD IN DE BUURT

Een spaarrekening openen. Een ondernemerskrediet regelen. Een hypotheek afslui-
ten. Voor uw dagelijkse en minder alledaagse bankzaken wilt u gewoon dicht bij huis 
of kantoor blijven. Dat kan in onze vestiging. Met goed opgeleide medewerkers en 
ruime openingstijden. 
Wij zijn zondagmiddag 25 november geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Tevens presentatie veilig internetbankieren om 14.00 uur. 
U bent van harte welkom.

Ga naar abnamro.nl/kantoren voor meer informatie.

 6 nielpsiuhdaaR ,troovdnaZ ORMA NBA 

  

Met dank aan notariskantoor “Van der Valk & Swart”
is vandaag officieel opgericht:

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Bel 5717225 of 5712136

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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De 3 eigenaren van Het Plein Momoun Abdellaoui, Robert Slag en Alex Slag

Zandvoortse Ondernemer van het Jaar 2012
Dit jaar kan niet meer stuk voor de drie vennoten van snackbar Het Plein. De broers 
Alexander en Robert Slag en hun compagnon Mimoun Abdellaui zijn nog beduusd over de 
behaalde successen. Recent kwam hun snackbar als negende uit de bus op de lijst van de 
Cafetaria top 100, zelfs als tweede in de klasse kleine cafetaria’s, en afgelopen donderdag 
was het helemaal feest bij de verkiezing van de Zandvoortse Ondernemer van het Jaar. 
Uit de vijf verschillende categorieën werd ‘Het Plein’ verkozen tot algemeen winnaar met 
als thema: de Zandvoortse ondernemer met LEF! 

Al zestien jaar is dit bedrijf 
te vinden op het Kerkplein, 
dat gerust dé ontmoetings-
plaats van Zandvoort te noe-
men is. Vanaf de start zijn 
de eigenaren op zoek naar 
nieuwe, voor gasten interes-
sante mogelijkheden met als 
vaste uitgangspunten: vers 
en kwaliteit. Zo is in 2007 
de ‘Belegde Broodjeshoek’ 
ontstaan met versgebakken 
broodjes van onder andere 
olijvenbrood, maïsbrood 
of meergranenbrood, die 
klaargemaakt worden waar 
de gast bijstaat. Heerlijk in 
combinatie met verse jus of 
een smoothie. Nieuwe ont-
wikkelingen op de broodjes-
afdeling zijn in aantocht. 

In 2010 werd er nog een 
nieuw snackconcept toege-
voegd door een franchise 
aan te gaan met OLA-Swirl’s. 
Er kwam een compleet nieu-
we ijscorner van en met dit 
wereldberoemde ijsmerk. 

Klanten kunnen hier hun 
eigen ijsje samenstellen uit 
twee smaken ijs en vijf ver-
schillende ‘toppings’, waar-
bij vooral het verse fruit een 
groot succes is. Daarnaast is 
er eveneens het overheer-
lijke Magnum ijsje verkrijg-
baar. De bekroning voor dit 
initiatief, het winnen van de 
beste Swirlshop-award van 
de Benelux, was meteen in 
2011 al een feit. 

Gezond frituren staat even-
eens hoog in het vaandel. 
Alles wordt bereid in plant-
aardig vloeibaar frituurvet, 
waarbij het schadelijke 
transvet nihil is; het certifi-
caat ‘Verantwoord frituren’ 
is al vanaf 2005 in hun be-
zit. Vanzelfsprekend worden 
de patates zelf gemaakt en 
de recensies op de website 
(www.hetpleinfastfood.nl) 
spreken voor zich. Daarnaast 
bestaat het assortiment on-
der meer uit kipsaté van sla-

ger Marcel Horneman, verse 
hamburgers, (groente-)kro-
ketten, kaascarrés van Van 
Dobben en vele andere lek-
kere snacks. 

Wat ook beslist genoemd 
moet worden is de maat-
schappelijke en sociale be-
trokkenheid van Alexander, 
Robert en Mimoun bij alles 
wat in Zandvoort speelt. Zo 
kregen onlangs alle jeugdi-
gen, die door de Sportraad 
gehuldigd werden, een punt-
zak met verantwoorde patat 
en ook de deelnemertjes 
aan de Winterwonderland-
wandeling kunnen altijd re-
kenen op een traktatie. Half 
april 2013 staat de originele 
en succesvolle aardappel-
schilwedstrijd weer op het 
programma. De wisseltro-
fee ‘Het Haringmeisje’ van  
kunstenares Noor Brandt 
staat inmiddels prominent 
op de toonbank en dat is zeer 
terecht. 

Mevrouw Van Fenema overleden
Op 6 november is mevrouw 
M.C. van Fenema-Brantsma 
op 95-jarige leeftijd over  - 
leden. Sinds 23 juli 1981  
was zij weduwe van oud- 
burgemeester mr. H.M. 
van Fenema. Voor velen  
die haar nog herinneren  
was zij altijd geïnteresseerd in 
de Zandvoortse samen leving. 

Hekwerk om begraafplaats komt er

Café Koper stijgt met stip in Café top 100

Tijdens de vergadering gemeenteraad-Informatie bleek 
dat een nieuw hek aan de zuid- en oostkant van de Alge-
mene Begraafplaats er zo spoedig mogelijk gaat komen. 
De raadsfracties en het college zijn het erover eens dat de 
huidige situatie niet gewenst is, alleen moet de raad wel 
een overschrijding van het budget goedkeuren. Het gaat 
volgens de burgemeester om een overschrijding tot maxi-
maal € 10.000. De Najaarsnota, die even later werd be-
sproken, nam een behoorlijke tijd in beslag.

Een emotionele oproep van 
inspreekster Teresa Mok om 
te komen tot een nieuw hek 
en eventuele schadevergoe-
ding voor nabestaanden van 
de vorige week vernielde gra-
ven en memorabilia, kan reke-
nen op een behoorlijke cou-
lance van het college op het 
financiële gebied voor even-
tuele schadevergoedingen. 
Portefeuillehouder burge-
meester Niek Meijer: “Ik vind 
het buitengewoon vervelend 
wat er gebeurd is. Deze laffe 
daden raken mij ook, en niet 
eens als direct betrokkene. De 
snelste en meest betaalbare 
oplossing is het plaatsen van 
een hek aan de buitenkant. 
Het moet een kostenvriende-
lijk barrière worden, waarvoor 
het college toestemming van 
de raad nodig heeft.” Het gaat 
om een extra hek dat aan de 
oostkant moet komen om-
dat daar ook een open karak-
ter zou moeten komen. Dat 
hek is er nog niet, wel voor 
de kant langs de spoorbaan. 
Dat moet dus aangeschaft 
worden en dan ook nog ge-
plaatst. Voor dat laatste had-
den Willem Paap (SZ) en Mok 
een oplossing. Beide hebben 
een lijst met vrijwilligers die 
daaraan mee willen werken. 
De raad gaf de burgemees-
ter toestemming om binnen 
een redelijke bedrag een hek 
te laten plaatsen. Telefonisch 
meldde burgemeester Niek 

Het bekende Zandvoortse 
café aan het Kerkplein is tij-
dens de verkiezingen om de 
Café top 100 voor 2013 als 45e 
uit de bus gekomen. Hierdoor 
stijgt Café Koper voor het 

Meijer later dat niet alleen 
de nabestaanden aangifte 
hebben gedaan, ook de ge-
meente is voornemens dit te 
gaan doen.

Blauwe Tram
Bij de behandeling van een 
mogelijke oplossing voor 
de problemen in de Blauwe 
Tram kwam naar voren dat 
er een aantal zaken niet goed 
gepland waren. Inspreker 
Daniëls, voorzitter van de 
Zandvoortse Bridge Club, 
schermde met plannen die er 
zouden zijn, waaruit zou blij-
ken dat een goede aannemer 
hierin veel zou kunnen bete-
kenen. “Dan hoeven de kosten 
bij lange na niet € 200.0000 
te kosten zoals het college 
heeft berekend”, zei hij stellig. 
Hij stelde voor om met name 
het digitale gedeelte van de 
bibliotheek naar boven te ver-
huizen waardoor er beneden 
een behoorlijke ruimte kan 
ontstaan. Dit echter stuit op 
problemen met het bestuur 
van de bibliotheek en de per-
soneelskosten die volgens 
buitengewoon raadslid Cees 
van Deursen (GL) dan behoor-
lijk omhoog zullen gaan. Ook 
vroeg buitengewoon raads-
lid Cor Draijer (GBZ) zich af 
waarom de bibliotheek een 
oppervlakte heeft van bijna 
1.600 m2 terwijl er gezien 
het aantal inwoners van 
onze gemeente slechts recht 

derde jaar op rij met stip en 
wel van 57 naar 45, binnen 
de top 50 van Nederland 
dus! Het is uitbaters Maaike 
Koper en Fred Paap er alles 
aan gelegen om ieder jaar 

is op 1.000 m2. Wethouder 
Andor Sandbergen herhaalde 
zijn belofte om in 2013 met 
concrete voorstellen voor  
een mogelijke herindeling te 
komen.

Najaarsnota 
Volgens Van Deursen zijn 
D66 en zijn partij behoor-
lijk teleurgesteld in de 
Najaarsnota. Hij was het 
niet eens met een uitspraak 
van wethouder Financiën 
Gert Toonen dat indien er in 
december niet afspraken ge-
maakt kunnen worden om 
stevig te bezuinigen, dat er 
dan tijdens de Voorjaarsnota 
2013 verder over gediscus-
sieerd zal gaan worden. Hij 
vroeg zich af of Toonen het 
echt meende dat de begro-
ting 2013 echt komende 
maand behandeld gaat wor-
den. Later antwoordde hij 
dat dat inderdaad het plan 
is. SZ vond de nota niet een 
tikje terug, maar een tik. Paap 
zei echter dat zijn partij zou 
wachten tot het college met 
concrete oplossingen zou ko-
men. Volgens Gert Jan Bluijs 
(CDA) is zijn partij behoorlijk 
geschrokken. Hij maakt zich 
grote zorgen want er had 
eerder ingegrepen moeten 
worden. Hij vroeg om meer 
discussie tijdens de verga-
dering en werd daarin ge-
steund door Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ). Ze kregen ech-
ter nul op rekest van voor-
zitter Hans Drommel (VVD). 
Deze en andere onderwerpen 
worden komende dinsdag, 27 
november, uitgebreid bespro-
ken tijdens de vergadering 
gemeenteraad-Discussie, die 
om 20.00 uur begint. De ge-
meenteraad-Besluitvorming 
volgt tien minuten na het 
sluiten van de vergadering 
gemeenteraad-Discussie.

een stijging mee te maken en 
dat is binnen de Nederlandse 
caféwereld niet bepaald ge-
makkelijk. Nummer 1 voor 
2013 werd café Hoppe aan 
het Spui in Amsterdam. 

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 20 november
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5  

 10           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 J   BJ   FJ
   x   =  
 x   +   +
 BD   BE   D
   -   =  
         
 CD   DJ   FK
   +   =  

De oplossing staat elders op deze pagina

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

 6 x 16 = 96
 x   +   +
         
 12 - 10 = 2
         

 72 + 26 = 98

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Bereiding:
Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook heel zachtjes glazig. Schep 
de aardappel en tijm erdoor en bak alles nog 2-3 minuten. Voeg de visbouillon toe en 
kook de aardappel in 10 minuten zachtjes gaar. Snijd de zalmfilet in dunne plakjes en 
leg ze met de garnalen in vier grote wijde soepkommen. Strooi de prei en feta erover.
Pureer de aardappel in de bouillon met een staafmixer tot een gladde, lichtgebonden 
soep. Laat de soep nog enkele minuten zachtjes doorkoken en voeg zout en peper naar 
smaak toe. Schep de gloeiend hete soep op de vis in de kommen. Strooi de basilicum 
of peterselie erover. Serveer direct.

Dier van de Week

Kook eens AndersKook eens Anders
Aardappelsoep met 

zalm en Hollandse garnalen
Soep voor 4 personen

• 400 gram verse zalm, 
op kamertemperatuur

• 100 gram Hollandse garnalen
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 grote ui, gesnipperd
• 500 gram kruimige aardappelen, 

geschild en in blokjes

• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• 1 theelepel gedroogde tijm
• 1 liter visbouillon van tabletten
• 1 dunne prei, in dunne ringetjes
• 100 gram feta, verkruimeld
• 15 gram verse basilicum of 

peterselie, fijngehakt

Benodigdheden:

Tommy is een hele leuke en lieve kater die graag wordt aangehaald. Tommie 
heeft snel last van stress en zoekt daarom een rustig huis zonder drukke kinderen, 
katten en honden. Ook een huis zonder kattenluik is een vereiste voor deze knappe 
kat, hij is namelijk veel te bang dat er vreemdelingen zijn huisje betreden. Tommie 
gaat erg graag even naar buiten om van het zonnetje te genieten, dit doet hij wel 
het liefst in zijn eigen tuin waar geen vreemden onverwachts op bezoek komen. 
Kunt u Tommie wel begrijpen en kunt u hem bieden wat hij zoekt? Kom dan snel 
eens langs om kennis te maken met deze leuke kater! Hij wacht al op u.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Snelle diagnostiek ADHD en autisme
Als er vermoedens zijn van ADHD, ADD of autisme, kan men 
voor korte diagnostiekroutes terecht bij de Jeugdriagg 
in Haarlem (0-23 jaar). De wachttijden voor een eerste 
gesprek zijn maximaal twee weken. Eventueel kunnen 
gesprekken ook op school, thuis of in een Centrum voor 
Jeugd en Gezin plaats vinden.

De onderzoeken naar ADHD, 
ADD of autisme zijn in han-
den van een gespecialiseerd 
team van psychologen en 
psychiaters. Ouders en 
school zijn nauw betrokken 
en krijgen veel voorlichting. 
Ouders en jongeren horen 
binnen enkele weken of 
er sprake is van AD(H)D of  
autisme. Als er meer hulp 

nodig is, dan geeft de 
Jeugdriagg gespecialiseerde 
behandeling.

De Jeugdriagg is gespecia-
liseerd in onderzoek en be-
handeling van psychische 
problemen van kinderen 
en jeugdigen van 0 tot 23 
jaar. Ook voor depressies, 
angsten, eetstoornissen en 

jonge kinderen van 0-6 jaar 
is er een uitgebreid aanbod. 
Voor complexe gedragspro-
blemen met bijvoorbeeld 
schoolweigering, is er een 
apart FACT Jeugdteam, dat 
actief gezinnen thuis onder-
steunt om hulp op gang te 
krijgen en de juiste behan-
deling in te zetten. Voor jon-
geren tot 18 jaar hoeft geen 
eigen bijdrage te worden 
betaald en voor de leeftijds-
categorie 18-23 jaar is dat nu 
ook afgeschaft.

Voor aanmelding en infor-
matie: www.jeugdriagg.nl 
of tel. 023-5187500.
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Weer

Temperatuur

Max 10 10 9 9 

Min 6 5 6 5

Zon 60% 20% 40% 30%

Neerslag 10% 65% 40% 55%  

Wind z. 4 z. 4 zzw. 4 zzo. 4

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo. 

Mooi concert in de Protestantse Kerk

Paal 66, 
Zandvoort in de periode 1850-1950

Een zeer goed gevulde Protestantse Kerk vormde zondag het decor voor een bijzon-
der concert door het Symfonie Orkest “Haerlem” onder leiding van dirigent Nicholas  
Devons. Het was al voor de vierde keer dat dit al sinds 1938 en thans uit 50 leden bestaan-
de orkest in Zandvoort acte de présence gaf in het kader van de Kerkplein Concerten. 

De in Zandvoort wonende Folkert Bloeme heeft vorige 
week zijn eerste boek, Paal 66, uitgegeven over 100 jaar 
Zandvoort. De auteur heeft niet alleen uit beroepsmatige 
achtergrond, bij de gemeente Zandvoort, het boek geschre-
ven maar ook vanwege zijn interesse naar de onbekende 
ontwikkelingen in Zandvoort.

Als opening was gekozen 
voor de Symfonie nr. 104 
“London” van Franz Joseph 
Haydn (1732-1809). Naast de 
vele strijkers zijn eveneens 
fluiten, hobo’s, klarinetten, 
fagotten, hoorns en trompet-
ten een wezenlijk onderdeel 
van dit stuk, dat uit vier delen 
bestaat: de volle stevige klan-
ken bij het Adagio-Allegro, 
het meer gedragen Andante 

door Nel Kerkman

Het boek Paal 66 is geen 
droge opsomming gewor-
den van feiten en leest door 
het toegepaste lettertype 
gemakkelijk. In het gede-
tailleerde tijdbeeld zijn nog 
nooit vertoonde zwart/wit 
foto’s en fraai gekleurde af-
fiches uit de periode 1900-
1940 toegevoegd. In de 14 
hoofdstukken staan onder 
meer het strand, vervoer, 
gas, licht en water, filantro-
pische instellingen, wonen, 
scholen, begraafplaatsen, 
het Kostverloren wandelpark 
tot aan een Zandvoort dat, 
net zoals in heel Nederland, 

met mooi fluitspel, het vro-
lijke, sprankelende Menuetto 
and Trio: Allegro en het impo-
nerende slotstuk: Spirituoso. 
Een groter contrast met de 
‘Synfoniëtta’ uit 1957 van 
componist Jan Mul (1911-
1971) is haast niet denkbaar. 
Interessant is het feit dat 
de beroemde choreografe 
Sonja Gaskell deze muziek 
gebruikte voor een ballet. 

na de WO II langzaam maar 
zeker terugkeerde naar het 
normale leven. 

Aanwinst
Hoewel er reeds vele boe-
ken zijn uitgegeven over 
Zandvoort is er nog nooit 
zo een vakkundig en secuur 
speurwerk verricht in diverse 
archieven over onbekende 
ontwikkelingen die zich 
deels buiten het gezichtsveld 
van de bewoners voltrokken 
en grote gevolgen zouden 
hebben voor de Zandvoortse 
gemeenschap. In de 215 blad-
zijden toont Bloeme de lezer 
hoe in 100 jaar de bloei van 
Zandvoort tot stand is geko-

Later volgde dus de orkes-
tratie van het werk. Op het 
eerste gehoor is het onwen-
nig, “klassiek in een moderne 
kleding”, maar door de zeer 
duidelijke, technische uitleg 
van de dirigent (“kleine terts 
die stijgt en daalt”) was het 
voor een overgroot deel van 
het publiek goed te volgen en 
kon men luisteren naar een 
intrigerend en boeiend stuk.

men. De titel van het 
boek Paal 66 verwijst 
naar de strandpaal 
met het nummer 
66 die vlak voor 
de Rotonde staat. 
De bevolking ge-
bruikte deze paal 
als plaatsaandui-
ding voor bijvoor-
beeld een stran-
ding: 400 meter 
ten noorden of 
ten zuiden van 
paal 66. De toevoeging 
van kleine cijfers in de tekst 
verwijzen naar de bronver-
melding en illustraties van 
het boek want zoals gezegd 
Folkert Bloeme rust niet 
voordat hij alles nauwkeu-
rig heeft vastgelegd. Deze 
prachtige documentatie 
geeft een perfect beeld over 
de periode 1850-1950 en is 
beslist een aanwinst met be-
trekking tot de geschiedenis 
van Zandvoort.

Het Symfonie Orkest “Haerlem” telt ruim 50 leden

Na de pauze volgde het 
Pianoconcert nr. 1 van Johan-
nes Brahms (1833-1897). De 
jonge pianist Mengjie Han 
(1989) liet virtuoos piano-
spel horen in de drie delen: 
veel conflicten en emoties 
in het ‘Maestoso’, een lief-
desverklaring met subtiel 
spel in ‘Adagio’, afgewisseld 
met een emotionele climax, 
en de finale (Rondo: Allegro 
non troppo) is gemodelleerd 
naar het 3e pianoconcert van 
Beethoven, van wie Brahms 
een groot bewonderaar 
was. Zowel fragmenten uit 
het eerste als het tweede 
deel komen hierin terug en 
het orkest en de piano (met 
een prachtige solo aan het 
eind) sluiten samen triom-
fantelijk af. Terecht volgde 
een daverend applaus voor 
zowel orkest als de al vaak 
bekroonde pianist. Het was 
een heerlijke muzikale mid-
dag en wij zien het Symfonie 
Orkest ‘Haerlem’ dan ook 
graag voor de vijfde keer in 
Zandvoort terug. 

Het boek is tot stand geko-
men door financiële steun 
van: stichting Strandkorrels, 
Shovel- en Transportbedrijf 
Gebr. Paap, Hotel Grand Café 
Restaurant XL en fysiothera-
pie De Prinsenhof. 

Paal 66 is voor € 24,95 
te koop bij Bruna Zandvoort 
of online te bestellen 
(ISBN/EAN 978 90 
90271088).

Waarschijnlijk de laatste 
zachte novemberweek

De laatste week van deze 
novembermaand zou wel 
eens wat kouder kunnen 
gaan verlopen. Iets dat je 
trouwens vaak ziet in de 
laatste fase van de slacht-
maand. De temperatuur-
curves die berekend worden 
door de diverse weermodel-
len laten nog steeds een da-
lende trend zien richting de 
maandwisseling. Ook komt 
zo nu en dan een sneeuw-
signaaltje naar boven in 
diezelfde modellen in de pe-
riode rond begin december. 
Allemaal aanwijzingen dat 
het wat winters zou kunnen 
worden. 

Bijzonder koud eind no-
vember werd het voor het 
laatst in 1993 toen er zelfs 
al geschaatst kon worden 
in onze regionen. Overdag 
bleef het kwik in Zandvoort 
toen steken op bijna -4 gra-
den. Ook in 1999 was het 
tijdelijk zeer koud met tot 
-8 graden tijdens de koud-
ste nacht.

Deze week is van eventuele 
koude nog niets te merken. 
Hoewel de week wel koud 
startte met een paar graden 
vorst in de open gebieden 
maandagochtend vroeg, 
is de tamelijk zachte lucht 
grotendeels weer van de 
partij. Een meestal zuide-
lijke luchtaanvoer laat de 

Vorige week meldde ik dat de weersvooruitzichten voor  
de middellange termijn wel interessant oogden, althans 
voor diegenen die van wat winters getint weer houden. 
Momenteel is dat nog steeds het geval.

middagtemperatuur uit-
komen op bijna 10 graden. 
Bovendien schampen oce-
aanfronten onze contreien 
zo nu en dan zoals ook op de 
woensdag. Vooral later op de 
dag regent het enige tijd in 
onze omgeving. 

Ook vanaf vrijdag en in de 
loop van het aanstaande 
weekend komt er weer wat 
regen aan in het westen van 
Noord-Holland. Het gaat 
niet om grote hoeveelhe-
den, maar een paraplu bij 
de hand hebben is beslist 
geen overbodige luxe. Veel 
zon behoeven we niet te 
verwachten de komende pe-
riode en wellicht dat de zon 
op donderdag nog het meest 
schijnt van alle dagen. 

Voorlopig verandert er dus 
nog niet veel, maar tegen 
de maandwisseling draait de 
stroming mogelijk naar rich-
tingen tussen noord en oost 
en kan de koudere (minder 
zachte officieel) lucht lang-
zaam binnensijpelen. Of dat 
het begin is van een langdu-
rige koude(re) fase, of wel-
licht de aanloop naar het be-
kende Sinterklaaswintertje, 
weten we volgende week.
Meer weerinfo - en achter-
gronden via de site www.
weerprimeur.nl. 

weerman Marc Putto 



Ondernemend 
Zandvoort 

heet Sinterklaas 
hartelijk welkom

Smakelijke aanbieding:
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

www.filo
xenia.info

Aanbieding:
Onze bekende moorkop 
van € 1,95 voor € 1,70
Oh, kom er eens kijken 

naar onze mooie Sint etalage
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Kom a.s. Zondag gezellig 
bij ons langs op de braderie. 

Wij staan met heerlijke pittige 
uiensoep uit de keuken van Fleur. 

Voor al onze andere lekkernijen 
zijn wij met ons  

winkeltje ook geopend.

Haltestraat 38, tel. 5715000

27, 28 en 29 november
Sliptongetjes, gebakken aardappeltjes 

en gegrilde groenten

Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl

Menu

Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.  
Reserveren 023 573 66 80

Daily Dish  € 12,50 p/p 
Iedere dinsdag, woensdag 

en donderdag 

Sinterklaas menu  
tot 5 december  € 27,50 p/p

  Gastronomisch 3 gangen menu

EVI89-nov2012.indd   1 19-11-12   16:31



www.filo
xenia.info

Specialist voor al uw bloemwerken.

Natuurlijk,
bloemen horen erbij!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

De hele maand november bieden wij u echte 
wollen dekbedden en wollen onderdekens aan 

voor de helft van de prijs. 

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om 
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen 

met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.

4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.-   €  55.-
140x220 € 119.-   €  59.-
200x200 € 159.-   €  79.-
240x200 € 219.-   €109.-
240x220 € 239.-   €119.-
 
wollen onderdekens
  80x200 €  98.-   € 49.-
  90x200 €  98.-   € 49.-
140x200 € 149.-  € 75.-
160x200 € 179.-  € 89.-
180x200 € 198.-  € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

50%
KORTING

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Feest actie!

Dames pullies met col en 
turtle hals in 9 kleuren

normaal € 25,95 

nu: € 15,- 
Tijdens feestmarkt leuke

koopjes op de kraam!

Elk broodje van de week loopt van  
donderdag tot donderdag!
Deze week is het broodje... huisgemaakte eiersalade 
op een baguette met bieslook & frisse sla € 3,95

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur

Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom 
in Zandvoort 

met huiskamersfeer…

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

di t/m vrij 9:00 - 18:00  za 9:00 - 17:00

Kom allen naar Shanna's 
en zet je schoen. 

Dan zal de Sint 
er wat in doen.



Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 

WORD ONZE HUISVRIEND 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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Zandvoort

Noorderstraat 14 Prinsesseweg 18D 

Keesomstraat 179 Keesomstraat 317

Ruime eengezinswoning in centrum met een 
een ruime woonkamer, keuken, 4 slaapkamers,
heerlijke tuin en berging 
Service kosten € 5,92 per maand   
Woonoppervlakte ca. 106 m2    

Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om 
10.00 uur. Minimale inkomenseis voor deze 
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.850,= NETTO per maand.   

3-kamer nieuwbouwappartement in centrum
3e etage: woonkamer met balkon, keuken, 2 slaap-
kamers, badkamer en berging én parkeerplaats in de 
onderbouw. Service kosten € 54,06 p/m en parkeerplaats 
€ 100,= p/m. Woonoppervlakte ca. 106 m2

Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om
10.30 uur. Minimale inkomenseis voor deze 
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.775,= NETTO per maand.  

Galerijflat gelegen op de 2e etage   
Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,  
badkamer en een berging in de onderbouw 
Service kosten: € 31,91 per maand   
Woonoppervlakte ca. 85 m2   
 
Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om 
14.00 uur. Minimale inkomenseis voor deze 
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.235,= NETTO per maand.   

Galerijflat gelegen op de 2e etage
Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,
badkamer en een berging in de onderbouw
Service kosten: € 31,91 per maand
Woonoppervlakte ca. 85 m2

Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om
14.30 uur. Minimale inkomenseis voor deze 
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.235,= NETTO per maand.  

Huurprijs € 950,= per maand excl. g/w/e en service kosten   
 

Huurprijs € 925,= per maand excl. g/w/e en service kosten   

Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten   Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten   

KIJKMOMENTEN!

Zo trots!
Wij zijn genomineerd voor de titel:

Woningmakelaar van het Jaar 2012 van Nederland!
Wij danken onze klanten 

voor het vertrouwen!
De uitslag wordt 

22 december bekend gemaakt.

Bijzonderheden:
•  U dient minimaal 3 x de huur netto per maand te verdienen. Voorbeeld voor een huurwoning 

van € 850,= per maand dient u minimaal € 2.550,= netto per maand te verdienen;
•  Wij geven waar mogelijk de voorkeur aan huurders van De Key die een sociale huurwoning 

achterlaten. Als er meerdere kandidaten zijn die aan de voorwaarden voldoen, wijzen wij de 
woning toe door middel van loting;

•  De Key behoudt zich het recht voor om een woning te gunnen aan een kandidaat van haar keuze;
•  Het blanco aanvraagformulier, werkgeversverklaring, verhuurdersverklaring en de door u aan 

te leveren gegevens kunt u via onze website downloaden. 

Bent u geïnteresseerd kom dan naar het kijkmoment op woensdag 28 november a.s.:
Noorderstraat 14, om 10.00 uur  •  Prinsesseweg 18D, om 10.30 uur  •  Keesomstraat 179, om 14.00 uur  •  Keesomstraat 317, om 14.30 uur

  Voorwaarden toewijzing:
• Een aanvraagformulier; 
• Een geldig legitimatiebewijs;
• Een werkgeversverklaring;
• Een verhuurdersverklaring;
• Salarisstroken van de afgelopen drie maanden;
• Bankafschriften waaruit blijkt dat het salaris gestort is;
• Bij pensionering of uitkering dient u een jaaropgave 
 van het afgelopen jaar te verstrekken;

• Uittreksel bevolkingsregister;
• Als u een eigen bedrijf heeft dient u een balans, winst- en 

verliesrekening over het gehele voorgaande boekjaar te 
overleggen. Tevens vragen wij een accountantsverklaring en 
een uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister;

•  Bewijs van eventueel eigen vermogen;
• Als u gaat samenwonen dienen beide partners bovenstaan-

de documenten te overleggen. Wij controleren de originele 
documenten op echtheid en voeren een credit check uit. 



15

Zandvoortse Courant • nummer 47 • 22 november 2012

                            Piet Steggerda

aan de bouw van Nieuw Unicum en als laatste stop voor zijn 
pensioen bracht hij voor Velu Autoparts aan de H. Figeeweg 
onderdelen als uitlaten en accu’s weg naar klanten. Vraag 
hem niet naar de juiste data van al zijn activiteiten, want 
die zijn als onbelangrijk niet meer opgeslagen op zijn ‘harde 
schijf’. 

Over zijn hobby’s kan hij ook kort zijn: lekker een shagje 
‘Javaanse Jongens’ roken, een Bokmaatje op zijn tijd, de 
tuin onderhouden, heel veel naar de radio luisteren en 
soms TV-kijken. In zijn vroege jeugd heeft hij nog wel bij 
Zandvoortmeeuwen en TZB gevoetbald en aan boord 
werd veel geklaverjast ‘met het mes op tafel’. Wel heeft 

Piet ruim acht jaar, totdat de leeftijd ging spe-
len, hier op de reddingsboot gezeten; hij 

maakte altijd de poort open en start-
te de machines. Vakanties waren 

niet aan hem en zijn vrouw 
besteed, maar hij kan zeer te-

vreden terugkijken op zijn 
leven. “Ik vind Zandvoort 
een heerlijk dorp, maar 
ze moeten alleen niet zo-
veel lullen over elkaar”, is 
hij van mening. Hij heeft 
veel aanloop, waaronder 
een aantal buitenlandse 
kennissen. “Er was zelfs 

een Russin, die nog met 
mij wilde trouwen, maar ik 

had de indruk dat zij alleen 
op geld uit was. Je moet mij 

niet ‘besodemieteren’”, zegt hij vol 
overtuiging.

Hoewel er wel wekelijks iemand komt om de boel 
schoon te maken, kookt hij nog elke dag zelf zijn eigen potje, 
want “dat is veel lekkerder en dan weet ik tenminste wat 
er in zit”. Dat dit beslist waar is, blijkt wel uit het feit dat hij 
onlangs ook behoorlijk ziek is geweest, zoals zo velen in heel 
Nederland, van een pakje gekregen gerookte zalm, waarin 
zich de salmonellabacterie bevond. Hij is momenteel toch 
enigszins gehandicapt omdat hij een maand geleden bij 
een val zijn rechterschouder gebroken heeft. Bij de pakken 
neerzitten is echter niet zijn motto en zo gaat hij rustig 
door met genieten van zijn dagelijkse gang van zaken. Het 
was een boeiend kijkje in het leven van deze vriendelijke 
dorpsgenoot.

Dorpsgenoten

Piet is in 1929 geboren, door omstandigheden in een zie-
kenhuis in Amsterdam, maar je kunt hem gerust een ech-
te Zandvoorter noemen. “Ik kom uit een gezin van zeven 
kinderen, waarvan ik de oudste zoon ben. Wij woonden 
in de Willemstraat en mijn vader werkte in de wasfabriek 
Hollandia tegenover de Pakveldstraat. Na drie 
lagere scholen (Mariaschool, school B en 
die aan de Parallelweg) ben ik op mijn 
14e (“er moest geld komen”) op de 
grote vaart gegaan, uiteindelijk 
als boordwerktuigkundige. 
Ik heb daardoor veel van de 
wereld gezien.” Aan boord 
las hij toevallig het boek 
‘Paddeltje, de scheepsjon-
gen van Michiel de Ruyter’ 
geschreven door Johan H. 
Been, en zijn bijnaam was 
een feit.

Toch koos hij op een gege-
ven moment voor de vaste 
wal, waar hij diverse beroepen 
heeft uitgeoefend. Zo werd hij 
eerst leerling automonteur bij auto-
bedrijf Van Lent, waar hij ettelijke jaren 
heeft gewerkt. Inmiddels was Piet getrouwd 
met de ook echte Zandvoortse Helena Schraal, die 
helaas enige tijd geleden is overleden. Zij huurden in de 
Diaconiehuisstraat een oud vissershuisje uit 1835, waar hij 
thans nog steeds woont, nu alweer 50 jaar. “Aan de bui-
tenkant is er niets verbouwd, maar ik heb zelf de WC en de 
douche aangelegd, want die waren niet aanwezig”, vertelt 
hij niet zonder trots. Het ziet er dan ook keurig uit met een 
vrij grote tuin voor, waar gezellige kabouters en een mooie 
molen staan te pronken, en een klein plaatsje achter. Binnen 
staan een aantal heel leuke beeldjes van een Zandvoortse in 
klederdracht en een visloopster. In zijn werkzaam leven heeft 
Piet ook in de bouw als kraandrijver gewerkt in plaatsen als 
Overveen, Haarlem en Lelystad. Ook heeft hij meegewerkt 

Piet ‘Paddel’ Steggerda
Wie herkent niet dat dagelijkse tafereeltje: een kleine 
man, die gezellig met zijn dertien jaar oude Maltezerhond-
je Jeroen aan het wandelen is in het dorp. Nieuwsgierig 
geworden heb ik hem gevraagd of hij mijn dorpsgenoot 
wilde worden en dat was gelukkig het geval. We spreken 
over Piet ‘Paddel’ Steggerda, uiteraard.

door Erna Meijer

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten

Pluspunt organiseert op woensdag 28 november de work-
shop ‘De Kracht van Kleur’. Tijdens deze workshop legt  
Nadine Schoonebeek van Ixchel WellnessPraktijk de  
werking, kracht en taal van kleuren uit. De workshop is  
van 19.30 tot 22.00 uur en de deelname is gratis. 

Begin 2013 start OOK Zandvoort met een nieuw project. 
Vanaf dan wordt iedere maandag ‘Kom je OOK eten?’ geor-
ganiseerd. Voor dit project is OOK Zandvoort nog op zoek 
naar vrijwilligers: twee gastvrouwen en/of -heren en één 
keukenhulp. 

Hoe kun je kleur praktisch 
gebruiken? Wat stralen 
kleuren uit? Behalve ant-
woord op deze en andere 
vragen, geeft gediplomeerd 
kleurendeskundige Nadine 
Schoonebeek tevens een 
korte uitleg over het Aura-
Soma Colour Care System. Ze 
besteed aandacht aan een 
persoonlijke kleurkeuze: wat 
betekenen deze kleuren en 
hoe kun je deze gebruiken in 
het dagelijks leven?

Licht is essentieel voor de ge-
zondheid. Dagelijks halen we 
de kleuren binnen met onze 
ogen via het licht, de natuur, 
de voeding en de kleren die 
we dragen. Daarnaast zijn 
kleuren onzichtbaar om ons 
heen in onze aura. Kleuren 
versterken je immuunsy-
steem en gezondheid, geven 
ontspanning en tegelijker-
tijd energie en vitaliteit. 

Bewoners van Nieuw Unicum 
en RIBW koken onder bege-
leiding van een activiteiten-
begeleider een gezonde en 
goedkope maaltijd. Zij koken 
niet alleen voor zichzelf maar 
ook voor buurtbewoners. 
Ontmoeting, gezelligheid 
en lekker eten staan centraal. 

Voor dit project is OOK 
Zandvoort op zoek naar 
vrijwilligers. Er wordt een 
keukenhulp gezocht die de 
beroepskracht in de keuken 
ondersteunt en helpt bij het 
koken en bij het opschep-
pen en uitserveren van de 
maaltijden. De keukenhulp is 
aanwezig op maandagmid-

De kracht van licht en kleur

Kom je OOK eten? 

Licht is opgebouwd uit kleur 
en we kunnen onze cellen di-
rect met licht c.q. kleur voe-
den en beïnvloeden. Kleuren 
prikkelen het zelfhelend ver-
mogen van je cellen, waar-
door je lichaamsfuncties 
beter gaan functioneren. Op 
deze wijze beïnvloedt kleur 
hoe je je fysiek en emotio-
neel voelt.
 
Ook kleur speelt een bij-
zondere rol in het dagelijks 
leven. Kleurvoorkeuren 
zeggen namelijk veel over 
de persoonlijke gemoeds-
toestand en energiebalans. 
Kleur is een taal op zich en 
overal is kleur om ons heen. 
Wat is je lievelingskleur en 
aan welke kleur heb je een 
hekel? Wat zegt dit over je 
persoonlijkheid? Kleuren 
maken zichtbaar wie je in 
wezen bent en waartoe je 
in staat bent. 

dag vanaf circa 14.30 uur tot 
ongeveer 18.30 uur. Tevens 
worden gastvrouwen/he-
ren gezocht die zorgen dat 
de gasten ontvangen wor-
den en dat ze zich op hun 
gemak voelen. Ook helpt u 
bij het dekken van de tafels 
en het gezellig maken van de 
ruimte. De gastvrouw/heer 
is vanaf 16.30 tot circa 19.00 
uur aanwezig. Natuurlijk 
eten de vrijwilligers ook lek-
ker mee. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden 
of meer informatie krijgen 
bij coördinator Nathalie 
Lindeboom, tel. 5740355 of 
mail naar info@ookzand-
voort.nl.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl Met garantie.
.........................................................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 /
 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beloning € 100! 
voor getuige van ongeval  

in Oranjestraat. 
Op 14-08-2010 remde een 

fietser achter een rode auto, 
sloeg over de kop en bleef 

bewusteloos liggen. 
Slachtoffer werd met  

ambulance naar ziekenhuis 
vervoerd. Svp dringend  

mailen naar: 
peter.bertram@
netcologne.de

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: 
do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Timmerwerk en 

Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende 

offerte voor gedegen 
vakwerk op basis van 
een laag uurtarief?

Belt u dan 
06-150 80 441

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Hoveniersbedrijf 

Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

Fiat Punto Go
Bj. 2001, zwart metallic, 

stuurbekrachtiging, alles 
electr. APK oktober 2013, 

140.000 km, € 1.750. 
Bekijk de auto op  

www.autoverkoper.nu 
 of bel Patrick van 

Kessel 06-55383624 
.........................................................

*Touch of life*
Massagetherapie

RSI, (rug)pijn, 
burn-out

Medical massage is
het 100% natuurlijke 
alternatief! Effectief

klachtverlichtend. Info: 
www.massagezandvoort.nl

Kosterstraat 11-
tel. 06-55931928

.........................................................
Gespecialiseerd in Porsche 

en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
 Voor uw APK,

 alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 

 Kochstraat 10, 
Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

.........................................................
Quiltstofjes te koop.  

Zgn. Fat quarters.  
Zeer grote keuze. 

Tel. 5718156

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in 
de reumatische- en 

diabetische voet. 
Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919  

www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
 Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Mensen vragen al

wat gaat dat kosten
The Hedi’s 

International

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Op alle dames-heren-
kids kleding 

10% kassakorting 
bij inlevering van 
deze Zandkorrel!

Geldig t/m 22-12-2012
Broekenboerderij

Westelijke Randweg 
3 Haarlem

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en  

personen vervoer
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Sinterklaas bij jou thuis?
Deze week: 

Aanbieding vanaf 50 euro
Professionele Sinterklaas 

en Zwarte Piet komen 
graag bij u thuis!
Meer informatie:  
tel. 06-19427070,  

e-mail: Info@onair-events.nl
Ook te boeken voor 

kinderfeestjes! 
www.onair-events.nl 

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 
Schilderwerk, 
stucadoren, 

badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit tegen 
Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Sinterklaasaanbieding:
Alleen op 5 december
voet- of rugmassage

voor maar € 15,- 
bij Relax for you at  

Slender You,  
Hogeweg 56a.  

Tel. 06-19413733 of  
06-29621866.  

Bel snel voor een afspraak! 

Opslagruimte te huur 
in de Ruyterstraat. 

Afmeting 575x350x290. 
Huur € 125 p.m. 

Tel. 06-40756694
.........................................................

Gevraagd: 
speldjes, 

brandweerpenningen,  
militaire onderscheidingen.  

Tegen vergoeding. 
Tel. 5718612

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 
opleiding tot 
nagelstyliste, 
groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Sint en zijn Pieten  

hebben op  
za. 1/12 en wo 5/12  

nog tijd om bij u thuis  
op bezoek te komen.  

06-22025991  
anita.van.dam@wilste.nl

.........................................................
Ter overname aangeboden:  

Nefit badgeiser. 
Zo goed als nieuw, € 160. 

Fietsenstandaard voor  
achter auto € 85. 

Tel. 5715579 
.........................................................

Te huur
woonruimte
De Schelp 50

Tel. 023-5403866 
Mob. 06-51587851

.........................................................
Zandvoort: 

Schoonmaker(ster) gezocht
2 uur per week op zaterdag  

van 9.00 tot 11.00 uur
Mail naar  

kim@goedkoopdrank.nl
.........................................................
Vrijdagavond 30 november: 

workshop over 
gezonde voeding 

door Annette ter Heijden 
in De Krocht. 

Welkom vanaf 19.30 
uur, entree € 3,-. 

Liefst reserveren via 
tel. 5716511 

.........................................................
Camera gevonden 
in Korver Sporthal. 
Bel voor meer info: 

06-54616812

Z A N D K O R R E L S



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2012

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013
TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 
ZAND
KORREL

A.s. zaterdag 24 november
proeverij bij

Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

Verse Wildzwijnsbout
Normaal € 24,00 per kg.

voor pashouders nu € 19,95 per kg.
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand november voor Pashouders:

Wist u dat wij ook
Sinterklaas cadeautjes 
hebben vanaf € 2,50?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00 

Meetingpoint: 
De Haven van Zandvoort

Korting van 10% 
op een 10-strippenkaart

Proefles is altijd gratis 
en in te schrijven via 

www.thebootcampclub.nl

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

remco@thebootcampclub.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Ultieme Wellness Experience 
Naast Centerparcs Strandhotel
Ma t/m Zo geopend, ook s’avonds!

ZandvoortPas November Special:
Bij een behandeling vanaf € 20 krijgt u € 7,50 korting p.p. 
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888
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Zilvervloot 
Sparen

SNS Bank, Minze Zwerver en zijn team
Binnenweg 3 Heemstede

De Zilvervloot is weer terug met Zilvervloot 
Sparen. Zo kan je sparen voor je kind en aan het 
einde van de looptijd krijg je een mooie premie 
over de gehele inleg. Iedereen mag meesparen. 
Dus ook oma’s en opa’s! Ga voor meer informatie 

of voor het openen van Zilvervloot Sparen naar
snsbank.nl/zilvervloot of bel SNS Klantenservice 
via 0900 - 18 50 (lokaal tarief). Natuurlijk ben je 
ook welkom in de SNS Winkel.

open directvia snsbank.nl/zilvervloot

2,4%* variabele rente
18 jaar? Maximaal 10%** premie over de gehele inleg

* Variabele rente per 06-9-2012. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Na minimaal 10 jaar sparen.

www.facebook.com/
zandvoortsecourant

Vind ons op

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

ViVa!
Hulp & Zorg Thuis

www.vivazorggroep.nl
ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

bel 088 995 8000

ViVa!
Hulp & Zorg Thuis

www.vivazorggroep.nl
ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

bel 088 995 8000

ViVa!
Hulp & Zorg Thuis

www.vivazorggroep.nl
ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

bel 088 995 8000
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‘Wat niet kan, 
is nog 

nooit gebeurd.’
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(Onbekend) 

Tegeltje

Kijk nou eens!
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Met een knipoog naar het thema Kunstoog tijdens Kunstkracht 12 dit jaar. 
De auto had daar gepast aan kunnen deelnemen!

Dertien jaar en meer dan 8000 DNA-tests verder en we hebben 
hem hoor. De verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra 
is gepakt. Maar de burgemeester van dat dorp, Arie Aalberts, is 
niet boos. Hij is er immers voor iedereen. Een echte burgervader 
zullen we maar zeggen. 

Hoogstens is het voor Aalberts teleurstellend. En dat begrijp 
ik wel. Het moet voor die gemeente verschrikkelijk zijn dat een 
Nederlandse boer dit op zijn geweten heeft. De bewoners zijn 
het ook roerend met hem eens. “Het was makkelijker geweest 
als een asielzoeker de dader was”, is de opinie in dat gehucht. 
Daar zit natuurlijk wel wat in. Wij Nederlanders zijn namelijk 
niet zo. Wij zijn hardwerkende, sociale, Christelijke mensen. 
Althans, zo zien Friezen dat. Dat multiculti is de vernieling van 
onze samenleving. Ze eten raar, zitten maar in een asielzoekers-
centrum en kunnen geen normaal Nederlands praten. 

Die Friezen daarentegen houden tenminste van een laffe prak, 
hebben hun eigen asiel met vee en praten keurig onze taal. 
Daar moet iedereen maar eens een voorbeeld aan nemen. En 
zo niet? Nou, dan halen ze het kippenhok leeg en smijten ze 
met eieren naar hun eigen bestuur. Zo doet het geciviliseerde 
zooitje in noord Nederland dat. 

Volgens een andere bewoner van Oudwoude komen dit soort 
barbaarse praktijken alleen voor bij mensen die uit oorlogsge-
bieden komen. Zij zijn het immers gewend. Dan kunnen we 
dus stellen dat verkrachtende eiersmijters uit Friesland komen. 
Ik stel dan ook het volgende voor: We maken van dat kleikop-
penland een heel groot asielzoekerscentrum. Ze hebben hun 
eigen taal en hun kleine wereldje al. Heras laten komen en een 
hek eromheen. Hoeven wij Nederlanders het alleen te negeren, 
dat hele centrum met die enge mensen. 
Uitgeprocedeerd? Zonder pardon terug 
de klei in! Kennis zal er niet verloren 
gaan aangezien de boer uit vrije wil 
meegedaan heeft aan het onderzoek. 
Onze bekendste buitenlandse zou zeg-
gen: Hij is een beetje dom.

Klei goed, al goed

Uitgesproken!
Toen hij nog een klein jongetje was wilde hij eigenlijk 
later diergedragsdeskundige worden. Maar in zijn jon-
gere jaren stond Balder Voogsgeerd vaak te klussen met 
zijn vader. Hij maakte tuinhuisjes, kippenhokken en hij 
leerde zelfs lassen. De liefde voor ‘dingen’ maken werd 
hem met de paplepel ingegoten, net zoals de liefde voor 
mensen. Uiteindelijk ging hij geneeskunde studeren en 
nu is hij bijna klaar met zijn Master. Balder doet nu zijn 
co-schap huisartsgeneeskunde bij huisarts Scipio-Blüme 
op de Koninginneweg in Zandvoort.

door Ramona Jonkhout

“Mijn vader was dokter en ik was heel goed in biologie, schei-
kunde en natuurkunde, dus ik rolde al snel in de studie ge-
neeskunde. Maar eigenlijk wilde ik diergedragsdeskundige 
worden”, vertelt Balder. De liefde voor ‘dingen’ maken heeft 
hij niet verloren. Hij houdt nog steeds heel erg veel van ont-
werpen, maar dan vooral heel complexe systemen. “Eigenlijk 
wil ik vooral het concept bedenken, dat dan door anderen 
laten uitvoeren en zelf waar nodig bijspringen. Ik had ooit 
een prothese bedacht, die door een draadloze chip in de 
stomp, motorische data naar de prothese en sensorische 
data naar de zenuw stuurt”, vertelt hij. Een paar jaar later 
waren wetenschappers bezig dit principe te vervolmaken.

Als een echte techneut heeft hij veel radiografisch bestuur-
bare vliegtuigjes gemaakt en gevlogen. Ook heeft hij nog 
de ambitie om een autonome multirotor te bouwen, die 
een bijdrage kan leveren aan opsporingsmethoden van de 
politie, te gebruiken in plaats van een dure helikopter. Een 
elektrisch aangedreven motor staat eveneens op de ‘To do’ 
lijst van deze ambitieuze arts in opleiding. 

Maar hij wordt ook echt super blij als hij mensen kan hel-
pen om hun problemen op te lossen. “Daar voel ik mij echt 
goed door”, zegt hij. Hij vindt het meest uitdagend om 
mensen te begeleiden die psychosociale problemen heb-
ben, die problemen zijn vaak erg complex. “Als arts moet 
je mensen kunnen aanvoelen en goed kijken naar balans 
tussen lichaam en geest van de persoon die voor je zit”, 
aldus Balder. Dit is één van de dingen die hij terug vindt 
bij huisartsenpraktijk Scipio-Blüme, daar wordt ook naar 
de mens en het 'systeem' gekeken. Zoals bij dieetadvies 
gekeken wordt naar wat iemands voedsel voorkeuren zijn, 
in plaats van een standaard 'gezonde voeding' lijst mee 
te geven.

Balder heeft als talent oplossingen bedenken en dat is niet 
geheel onbelangrijk als arts. Het liefst zou hij dan ook een 
'uitvindende arts' worden. Hij heeft een liefde voor (com-
plexe) mensen, dus een specialisatie als psychiater is dan 
niet geheel een ondenkbare keuze. Maar een uitvinder is 
hij sowieso!

Balder Voogsgeerd 
is een ‘uitvinder’

Interview

Balder Voogsgeerd
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

Verkeersbesluit  ten behoeve van noodzakelijke bebording 
en verkeerstekens bij kerstmarkt te Zandvoort
Om de Kerstmarkt op 15 december 2012 om 8:00 uur tot 21:30 
uur een parcours aan te bieden is het gewenst om de Gast-
huisplein, Swaluestraat (deels), Kleine Krocht te sluiten voor 
verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met 
kenmerk 2012/06/000575 verleend.
 
Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehou-
den van geparkeerde auto’s.  Op grond van deze overwegingen 
besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:
1. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model 
 C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
 Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: 
- op Kleine Krocht nabij Raadhuisplein;
- op Swaluëstraat nabij Swaluëstraat 3;
- op Gasthuisstraat nabij Agnetastraat;
- op Gasthuisplein nabij Kruisstraat.
2. op 10 december de borden E1 van bijlage 1 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord 

Zandvoortse vrijwilliger is een aanmoedigingsprijs beschik-
baar. Tot 28 november kunnen nog nominaties worden inge-
diend. Meer informatie op www.vip-zandvoort.nl. Prijsuitrei-
king: vrijdag 7 december 2012 bij Pluspunt.

Afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang 
Gemeente Zandvoort 2012
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend 
dat in de vergadering 30 oktober 2012 is besloten het “Afwe-
gingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente 
Zandvoort 2012” vast te stellen. Het gemeentelijk handha-
vingsbeleid voor de kinderopvang is ten opzichte van het 
vorige model aangepast. In het nieuwe afwegingsmodel zijn 
de meest recente wijzigingen in de regelgeving opgenomen. 
Het afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang Ge-
meente Zandvoort 2012 ligt ter inzage bij de Centrale Balie en is 
in te zien op de website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Dr. De Visserstraat 40, kappen boom achter het huis, 
 ingekomen 12 november 2012, 2012-VV-124.
-  Zandvoortselaan 130, plaatsen van een hekwerk, 
 ingekomen 09 november 2012, 2012-VV-125.
-  Swaluëstraat 2, plaatsen van een airco-unit op het dak, 
 ingekomen 14 november 2012, 2012-VV-128.

Bentveld:
-  Zandvoortselaan 377c, kappen van twee bomen, 
 ingekomen 14 november 2012, 2012-VV-126.
-  Saxenrodeweg 52-100, kappen boom op achtererf, 
 ingekomen 14 november 2012, 2012-VV-127.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter 
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In 
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswij-
zen zijn ingediend.
. 

Verzonden besluiten
Overige verzonden vergunningsaanvragen
(opsommen verzonden vergunningen)

Zandvoort:
Bouwvergunning:
- Oranjestraat 12, gedeeltelijk vergroten van bestaande 
 bergingen, verzonden 15 november 2012, 2010-160 Lv 
 (nieuw besluit op bezwaarschrift).

Gemeentelijke publicatie week 47 - 2012

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 46 en 
de verdere in week  46 door het college genomen besluiten 
zijn in week 47 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 november 2012 
om 20.00 uur.
  
Raad-Debat 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1.  Opening 
2.  Vaststellen agenda
3.  Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening 
 Zandvoortselaan 345-347
4.  Vaststellen reparatieplan partiële herziening 
 bestemmingsplan Middenboulevard
5.  Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
6.  Najaarsnota
7.  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
 commissieleden
8.  Sluiting
 
Raad-Besluitvorming 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1.  Opening en loting
2.  Vaststellen agenda
3.  Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening 
 Zandvoortselaan 345-347
4.  Vaststellen reparatieplan partiële herziening 
 bestemmingsplan Middenboulevard
5.  Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
6.  Najaarsnota
7.  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
 commissieleden
8.  Lijst ingekomen post 20 september - 8 november 2012
9.  Verslagen van de vergaderingen raad-debat en 
 raad-besluitvorming van 8 en 9 oktober 2012
10. Sluiting
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree 
is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op 
de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur/Ge-
meenteraad”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke 
website rechtstreeks uitgezonden (Bestuur/Gemeenteraad 
“luisteren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 29 november 
vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Vrijwilligersprijs 2012
In 2012 stelt de gemeente opnieuw een prijs beschikbaar voor 
een vrijwilligersorganisatie in Zandvoort onder het thema 
‘vrijwilligerswerk dat bindt’. Voor de meest inspirerende jonge 
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”zaterdag 15-12 van 08:00 tot 21:30 uur” te plaatsen op de loca-
tie van de parkeervakken binnen het gebied van de kerstmarkt 
op 15 december 2012.

Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/10/001563 ligt 
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden 
bij de balies in de ontvangsthal. 
 
Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt ver-
enigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij 
maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een 
bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn 
ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de 
dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw 
bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer 
u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij 
u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het 
telefoonnummer van deze persoon. Het indienen van een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie 
van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk 
verzoek wordt een griffierecht geheven.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 47

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Op zoek naar werk 
of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

The Fureys in De Krocht 

In een nagenoeg uitverkocht theater De Krocht traden vorige week dinsdag The Fureys en Davey 
Arthur uit Dublin op. Al in juli hingen er affiches en waren er toegangskaarten te koop. Het publiek 
was een gemêleerd gezelschap, maar de plaatselijke bobo’s, die je normaal gesproken overal in 
Zandvoort ziet, hadden het kennelijk deze avond te druk. 

Wat opviel was dat er ook veel mensen van buiten Zandvoort kwamen. The Fureys bestaan al 34 
jaar en hebben meer dan 50 CD’s uitgebracht. Echt een band van formaat die vaak buiten Dublin 
en zelfs in de VS optreedt. Het eerste lied was meteen een knaller, bij het tweede lied, ‘Dad’, kwa-
men bij enkele bezoekers de waterlanders. Om maar even aan te geven hoe divers deze avond was.

Ik vond het een hele mooie en overwegend vrolijke avond, maar wat mij erg verbaasde was dat er 
totaal geen pers aanwezig was. Heb je een top-band in huis, is het volle bak en dan laat de plaat-
selijke en regionale pers het afweten. Nergens foto’s of een geschreven stuk te vinden. En dat is 
raar. Wat ik ook raar vind is dat onze gemeenteraad afgelopen week heeft besloten het geld voor 
de noodzakelijke verbouwing van de Krocht voor het zoveelste jaar in de koelkast te zetten. Onze 
‘goeie ouwe’ Krocht mag zeker niet verloren gaan! Het is nog het enige echte theater dat wij in 
Zandvoort hebben. Nu moet de beheerder het weer ruim een jaar met lapwerk doen, terwijl hij het 
steeds drukker krijgt omdat er in Zandvoort steeds minder geschikte locaties zijn voor dit soort 
evenementen. Ik hoop echt dat er in de loop van 2013 witte rook uit de schoorsteen van het raadhuis 
zal komen en dat in 2014 De Krocht een facelift zal ondergaan.

Els Kuijper

Inbraakpreventie is een 
zaak voor iedereen

De donkere tijd van het jaar is weer aangebroken en daar-
door stijgt het aantal woninginbraken. De inbrekers heb-
ben nu meer tijd om ongezien huizen binnen te gaan en 
zaken van hun gading mee te nemen. Inbrekers houden 
niet van licht en lawaai maar hebben ook niet alle tijd van 
de wereld. Burgemeester Niek Meijer en de nieuwe team-
chef van de politie, Michel Groenendaal, hameren op alert-
heid en melden.

Volgens Groenendaal is er 
veel aan gelegen om mel-
ding te maken van vreem-
de zaken in de buurt en de 
wijken. Meijer: “We hebben 
liever drie keer een loze mel-
ding dan dat we niet gewaar-
schuwd worden. Als men 
alert is, en dan niet alleen op 
de eigen omgeving, kunnen 
we hier een slag slaan.” De 
beide heren vertellen wat er 
zoal kan gebeuren als men 
niet alert is. Ramen en deu-
ren moeten uiteraard op slot, 
ook als men ‘even’ een bood-
schap gaat doen. Ladders en 

tie is. Vraag een buur of hij 
of zij de post dagelijks weg 
wil halen. Een opstapeling 
van post is voor de inbreker 
een sein dat de bewoners op 
vakantie zijn.

Tegenwoordig verplaatsen 
inbrekers zich vaak op de 
fiets door een wijk. Als zij 
een object hebben gevon-
den dat inbraakgevoelig is, 
komen ze vaak terug met 
een auto om de geroofde 
spullen te vervoeren. Als u 
dus een verdacht persoon 
een aantal keren binnen een 
week op de fiets door uw wijk 
ziet gaan, meldt u dat dan bij 
de meldkamer. De politie zal 
dan vaker gaan patrouilleren. 
Kortom: inbraakpreventie is 
een zaak voor iedereen. Steun 
elkaar in de preventie en 
wees alert. Meldt zaken die 
volgens u niet door de beugel 
kunnen want een woningin-
braak heeft een grote impact.

trappetjes moeten achter 
slot en grendel en de beken-
de Kliko afvalbakken moeten 
zo ver mogelijk van het huis 
staan. “Een dief gebruikt 
deze bakken als een trap”, 
verduidelijkt Groenendaal. 
Ook het hang en sluitwerk 
dient onderzocht te wor-
den. Inbraakwerende of 
-vertragende sloten zijn aan 
te bevelen en laat eveneens 
nooit een sleutel aan de bin-
nenkant in het slot steken. 
Tevens zouden er maatrege-
len getroffen moeten wor-
den voor als men op vakan-
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Kampioenskansen zijn  
verkeken voor ZHC

Simpele winst voor Lions

Abcoude kon zondag, door te winnen van de Zandvoortse 
hockeysters, het kampioenschap in hun klasse binnenha-
len. Onze plaatsgenoten hadden ook nog een kans maar 
dan moest er, in het hol van de leeuw, gewonnen worden. 
Dat was net even teveel gevraagd. Abcoude won met 5-0 
en is de nieuwe kampioen.

Het eerste team van The Lions trad vorige week donderdag 
in de Bijlmer aan tegen de heren van Club 2000. De Amster-
damse club was voor Lions een onbekende tegenstander 
die volgens de ranglijst op gelijke hoogte stond. Het bleken 
12 fanatieke, snelle, zij het niet al te grote spelers te zijn. 

Ondanks het feit  dat 
Zandvoort zeer sterk begon 
in de eerste helft en zeer veel 
kansen creëerde, konden de 
dames het helaas niet om-
zetten in doelpunten. Ook 
de tweede helft werd goed 
gespeeld maar helaas werd 
ook daarin niet gescoord. De 
gastvrouwen daarentegen 
waren wel in staat om re-
gelmatig het ZHC-doel te 
vinden. “De wedstrijd was 
bijzonder spannend en de 
twee teams waren ook erg 
aan elkaar gewaagd. Echter 
zag Abcoude wel de moge-
lijkheid het een en ander 
af te maken waardoor we 
hebben verloren met 5-0. 

De Zandvoortse tactiek was 
dus simpel: zowel verde-
digend als aanvallend het 
lengte-overwicht gebrui-
ken. “Verdedigend gingen 
we in een 3-2 zone staan, 
waardoor de Amsterdamse 
schutters niet in stelling 
konden worden gebracht en 
ze binnenin tegen een muur 
van Lions spelers opliepen. 
De tegenstander stond de 
eerste helft ook in een zone 
verdediging en doordat Lions 
slordig was in de passing en 
de afronding, was het met de 
rust een verschil van slechts 
7 punten”, zegt Sander 
Verboom.

In de tweede helft maakte 
Club 2000 een cruciale fout: 

We hebben nog genoeg 
om aan te werken maar 
iedereen is zeer fanatiek 
en gaat vooruit alleen zo-
iets kost natuurlijk ook tijd. 
Onze coach was jarig en we 
hadden hem graag de winst 
als cadeau gegeven, helaas 
zat dat er niet in”, aldus aan-
voerster Nathalie Huisman 
na afloop.

Komende zondag om 11.00 
uur wordt de laatste wed-
strijd van de najaarscom-
petitie gespeeld. Als ZHC 
wint van VVV, eindigen ze 
als tweede in de poule en 
spelen ze in het voorjaar in 
de promotie poule.

Ze gingen man-to-man spe-
len. Doordat de lange man-
nen nu 1 tegen 1 kwamen 
te staan tegen kleinere te-
genstanders kon Lions veel 
scores binnenin de bucket 
maken. Klaas Worp, de hele 
eerste helft op de bank ge-
zeten, werd binnen de lijnen 
verwelkomt en 5 minuten 
later had hij 5 intercepties, 
3 assists en een loepzui-
vere driepunter te pakken. 
En toen was het hek van 
de dam. Onze plaatsgeno-
ten scoorden met zeer veel 
gemak en eindigden de 
wedstrijd met een 72–43 
eindstand. Topscores Lions: 
Maurice Fiekert 24, Niels 
Crabbendam 16 en Ron van 
der Meij had 10 punten.

hockey basketbal

2x winst voor Oomstee 1
In de thuiswedstrijd van vorige week donderdag werd het 
Heemsteedse Bremmetje 2 nipt met 11-10 verslagen. Zowel 
Henk van der Linden als Ton Hendriks wisten ieder maar 
liefst 5 punten te scoren. 

Een week daarvoor was Henk 
van der Linden uitzonderlijk 
in vorm in de uitwedstrijd op 
1 november tegen het team 
van Van Gunsteren uit de 
Haarlemse Vijfhoek. In de 
openingswedstrijd tegen 
Bert Fokkema wist Van der 
Linden maar liefst 10 pun-
ten te scoren in de eerste 
beurt. In precies 3 beurten 
maakte hij zijn 14 caram-

boles vol en scoorde daar-
mee een bijzonder record. 
Ook de 2e wedstrijd werd in 
winst omgezet waarvoor ge-
woon weer 20 beurten nodig 
waren. Maarten van Jaaren 
scoorde 4 punten en Jeroen 
van de Bos zorgde voor nog 
eens drie wedstrijdpunten, 
waardoor de wedstrijd met 
13-7 een echt Zandvoorts  
succes was geworden. 

biljart

Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
ViVa! Zorggroep
VVV Zandvoort/Feestmarkt 
Zandvoorts Museum

Sinterklaas actie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Flair Beauty & Hair
Groenestein & Schouten 
Fin. diensten
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Orbit Bloemendaal
Restaurant EVI
Shanna's Shoe Repair 
 & Leatherwear
Tati Atria

ABN Amro bank N.V.
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bernard Coiffures
Bertram & Brood 
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Klussenier Willem Punt
De Seniorenvereniging 
Zandvoort i.o
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/Confet'ti B.V. 
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
Pluspunt
Reco Autoschade 
Sea Optiek
SNS Bank Heemstede        
Strandpaviljoen Tijn Akersloot
Toko Bintang

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Voorzet van Max Aardewerk

Henk van der Linden

SV Zandvoort was niet bij de les
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag in eigen huis een dikke nederlaag moeten  
incasseren. Het ver onder Zandvoort staande Monnickendam was de betere met het  
benutten van de kansen en won met 2-5. Keeper Boy de Vet speelde zijn 100e wedstrijd  
voor Zandvoort maar dat werd niet bepaald een prettige.

Op voorhand zou men zeg-
gen dat Zandvoort niet echt 
een probleem zou moeten 
hebben met hun gasten. 
Monnickendam had maar 
liefst zeven punten minder 
dan onze plaatsgenoten 
maar dat bleek totaal niet 

kreeg legio kansen maar 
verzuimde de bal ach-
ter de Monnickendamse  
goalie te prikken. De Vet 
deed uitstekend werk door 
tot twee keer toe de bal 
voor de voeten van vooral 
de uitstekende rechter 

uit de wedstrijd. Zandvoort 
kwam, voor de derde wed-
strijd op rij, eerst op ach-
terstand en vervolgens bij 
rust op gelijke hoogte. Het 
verschil was dat Zandvoort 
deze keer niet kon door-
drukken. SV Zandvoort 

voetbal

spits van de gasten weg te 
kapen.

De tweede helft was desas-
treus voor SV Zandvoort. De 
Zandvoortse verdediging 
was niet opgewassen tegen 
drie prima spitsen die zich 
helemaal uit konden leven. 
Pas bij een 1-4 stand kon 
Bas Lemmens de stand wat 
dragelijker maken. Verder 
kwam Zandvoort niet want 
in blessuretijd bepaalde 
Monnickendam de eind-
stand op 2-5.
Overige uitslagen 2e klasse 
A: DVVA – Opperdoes: 2-0; 
HBOK – OSV: 2-1; AMVJ – 
Overbos: 4-0; AFC – ZOB: 3-1 
en Haarlem/Kennemerland 
– WV-HEDW werd 0-2. 

Komende zaterdag speelt 
Zandvoort om 14.30 uur uit 
bij NFC in Amstelveen, dat 
zaterdag met 3-3 gelijkspeel-
de bij Aalsmeer.




